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الأرواح تعـزف ن�شيدها
بقلم  :فايزة مانع املانع
fayzaalmane@yahoo.com

حلقات ال�ضوء تتجمع ،متتلئ ال�سماء بالنور ،ي�شرق
الأفق ب�ألوان قو�س قزح .يفرت ثغر الوطن عن ابت�سامته
اخلالبة� ،إنهم هناك عرب الأفق ينظرون...
يتبادلون راية الوطن وينت�شرون مع �ضوء الفرح و�إ�شعاع
اجلمال وك�أنهم من يُ�شعل �أعياد الكويت بالبهجة ،وك�أنهم
رب
من يحمل الأع�لام وين�شر �ضوء املجد امللون عرب ال ّ
والبحر و�أبراج الزينة ورايات الفرح املزرك�شة.
هنا ذاكرة حا�ضرة وال ميكن �أن ت�صبح ما�ضياً �أبداً،

يتجاوزها الن�سيان وال يحدها الزمن ،هي تن�ساب وتتنا�سل
من كل �أنحاء التاريخ ،هنا ذاكرة من �أ�شعلوا الأرواح ليظل
الوطن حا�ضراً يف الأبدية ،وطن طهرته النريان ،و�أعادت
ت�شكيله الت�ضحيات.
الإميان م�ضمون القوة ،و�س ّر الت�ضحية ،وجوهر القيم،
الإمي��ان روح اليقني ومرافئ الثقة ،لذا اختار �شهداء
الوطن �أن تر�سو �أرواحهم هناك عرب مدارج النور حيث
�إ�شراق اخللود ..حياة ال موت فيها ،موت ال يدركه فناء.
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هم حماة الأر�ض ،حلقات النور خط الدفاع الأول عن
�شواهد الأجداد ورموز املجد وقيم الوطن هم املادة التي
امتزجت برثى الوطن لتعطي للذاكرة قدا�سة وللمكان
�شرفاً ،لذا من حقهم علينا �أن يكونوا يف �صدارة فرحنا
ب�أيام اال�ستقالل والتحرير ،بل هم ذروة فرحنا و�أجمل
ما فيه.
�أ�سفار التاريخ لهم ..مالحم جمدهم مناهج تتعلمها
الأجيال� ،أجلى فنون الع�شق �أعلى درجات البذل ،اختاروا

�أن يُعطوا عطاء خمتلفاً� ،أرادوه مدوياً ..عميقاً وخالداً
كوطنهم الذي ذابوا فيه حباً ،ف�آثرهم بالعز ،واخت�صهم
بقالئد التاريخ الرباقة.
التاريخ مينح �أ�سراره ملن يح�سن توقيع �أ�سفاره فكانت
ب�صمتهم امل�شرقة قبلتهم على جبني الوطن ،وختم اخللود
على �صفائح التاريخ �إن��ه التوقيع بب�صمة ال��روح غاية
الأبطال و�شرف املخل�صني.
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أمــــــــير

�����������يّ�����������رة ن�������ال�������ت ت����ق����دي����ر
م�����������ب�����������ادرات س����������م ِّ
����������وه اخل ِ
ال�����������ع�����������ال�����������م ش�����������ع�����������وب����������� ًا وق���������������������������ادة وم�������ن�������ظ�������م�������ات

صباح األحمد

زعيـــــم
الإن�سانية

ج��������اب ُ
��������ر ع��������ث��������رات ال�����ش�����ع�����وب
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�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح يتو�سط زعماء الدول يف م�ؤمتر املانحني لل�شعب ال�سوري

طارق الأحمد
قارية و�إقليمية وعربية ،ومنتديات اقت�صادية ،وحمافل �إن�سانية واجتماعية ...تلك كانت حالة دولة الكويت
م�ؤمترات عاملية ،و�أخرى ّ
خالل الأ�شهر القليلة املا�ضية ،حيث �شهدت تلك التجمعات املتنوعة التي طرح من خاللها ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ
�صباح الأحمد اجلابر ال�صباح عدداً من املبادرات الإن�سانية التي حظيت بثناء العامل �أجمع وبتقدير قادته وزعمائه ومنظماته.

ومل ي��ك��ن �إط��ل��اق تلك
امل��ب��ادرات ب�أمر غريب على
�سمو �أم�ير ال��ب�لاد ،فلطاملا
عرف عن �سموه مدى حر�صه
واه��ت��م��ام��ه باملو�ضوعات
الإن�����س��ان��ي��ة ،وا�ست�شعاره
�أهمية ذلك اجلانب يف حياة
الأمم واملجتمعات وال�شعوب،
و�سعيه الد�ؤوب �إىل معاجلة
اجل����راح ال��ت��ي ت�����ص��اب بها
بع�ض الدول ب�سبب الكوارث
الطبيعية ،وت��ق��دمي العون
وامل�ساعدة جلميع املجتمعات
التي ت�شهد �أزمات اقت�صادية،
�أو تعي�ش وي�ل�ات احلروب
ومرارة االقتتال الأهلي.
ومل تكن تلك املبادرات

الأمري 500 :مليون دوالر من القطاعني احلكومي والأهلي لدعم الو�ضع الإن�ساين لل�شعب ال�سوري

�أي�ضاً بغريبة على الكويت
التي ُجبل �أم��را�ؤه��ا و�أهلها
منذ القدم على حب اخلري
و�إغاثة امللهوف وتقدمي العون
وامل�ساعدة للمحتاجني يف كل
مكان ،وامل�ساهمة يف �أي عمل
خريي �أو �إن�ساين مادام فيه
خري للب�شرية ورفع للمعاناة
عن �أبنائها.

م�ؤمترا املانحني لل�شعب
ال�سوري
يف يناير املا�ضي ا�ست�ضاف
�سمو �أم�ير البالد “امل�ؤمتر
الدويل الثاين للمانحني لدعم
الو�ضع الإن�ساين يف �سورية”،
وال��ذي اختتم �أعماله ب�أكرب
عملية متويل يف تاريخ الأمم
املتحدة ،انت�صر فيها املجتمع

ال���دويل ل�ل�أزم��ة الإن�سانية
ال���ت���ي ت�����ش��ه��ده��ا �سورية،
عندما جمع املانحون 2.4
مليار دوالر لإغ��اث��ة الو�ضع
الإن�ساين املُل ِّح يف ذلك البلد
الذي ي�شهد �صراعاً م�أ�ساوياً
منذ نحو ثالث �سنوات.
ويف مبادرة �سامية ك َّر�ست
ري�����ادة ال��ك��وي��ت يف العمل
الإن�ساين الدويل� ،أعلن �سمو
ربع
�أمري البالد يف امل�ؤمتر ت ّ
الكويت مببلغ  500مليون
دوالر� ،أي ما ي��وازي  20يف
املئة من �إجمايل التعهدات
ال��ت��ي ت��ق��دم بها امل�شاركون
يف امل���ؤمت��ر ،وال��ذي��ن مثلوا
نحو  65دولــــة و 24منظمة
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أمــــــــير

�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح �أثناء افتتاح امل�ؤمتر

�ص���ورة جماعي���ة ل�سمو �أمري الب�ل�اد ال�شيخ �صباح الأحم���د اجلابر ال�صباح يتو�س���ط زعماء الدول يف القم���ة العربية الإفريقية

س������م������و األم��������ي��������ر  :إن�������ن�������ا م������ط������ال������ب������ون مب�������واص�������ل�������ة ال�������ب�������ن�������اء ع������ل������ى م��������ا ت�����وص�����ل�����ن�����ا إل�������ي�������ه م��������ن إجن��������������از ل���ن���ض���ي���ف
ب�������ذل�������ك ل������ب������ن������ات إل�����������ى ص�����������رح ت������ع������اون������ن������ا ال�������ش�������ام�������خ ،ول�������ن�������رس�������م م��������ن خ���ل���ال�������ه خ�������ط�������وط م����س����ت����ق����ب����ل ع���م���ل���ن���ا
�إقليمية ودولية.
وتقديراً لهذه املبادرات
املتالحقة وع��رف��ان��اً بالدور
الكبري الذي ي�ؤديه �سمو �أمري
البالد يف هذا املجال ،و�صف
الأم�ين العام ل�ل�أمم املتحدة
ب���ان ك��ي م���ون ���س��م�� َّوه ب�أنه
“زعيم للإن�سانية” ،م�شيداً
ب��ال��دور امل��ه��م ال���ذي ت�ؤديه
الكويت باعتبارها “مركزاً
�إن�سانياً عاملياً”.
وقال بان كي مون تعليقاً
ع��ل��ى ا���س��ت�����ض��اف��ة الكويت
م����ؤمت���ر امل���ان���ح�ي�ن الثاين
لل�شعب ال�����س��وري� :إن �سمو
�أمري البالد �أدى “دوراً مهماً
على ال�صعيد الإن�ساين ،وهو
م��ا جعل م��ن دول���ة الكويت
م���رك���زاً �إن�����س��ان��ي��اً عاملياً”،
معرباً ع��ن تقديره و�شكره
لدولة الكويت �أمرياً وحكومة
و�شعباً ،وجلميع جمعيات
النفع العام وامل�ؤ�س�سات ،على

تقدمي الدعم امل�ستمر وجمع
قدر كبري من املبالغ املالية
ل�صالح ال�شعب ال�سوري.
�أما م�ؤمتر املانحني الأول
لدعم ال�شعب ال�سوري الذي
ا�ست�ضافته الكويت يف يناير
 2013مب���ب���ادرة م��ن �سمو
�أمري البالد ،فقد ا�ستطاع من
خالل دعم �سموه ح�شد وفود
مثلت  72دولة ومنظمة ،يف
ح�ي�ن جت�����اوزت التعهدات
املالية للدول ال�سقف الذي
حددته الأمم املتحدة بـ 1.5
مليار دوالر ،لتبلغ ملياراً
و 676م��ل��ي��ون��اً و� 54ألف
دوالر.
و�إىل جانب الدعم املايل
للحاجات الإن�سانية لل�شعب
ال�سوري ،دقت مواقف �سمو
�أم��ي��ر ال���ب�ل�اد يف امل����ؤمت���ر
ناقو�س خطر مما حتم حث
اجل��ه��ود العربية والدولية
على التحرك لإنقاذ �سورية

م��ن ال��ك��ارث��ة ال��ت��ي تعانيها.
وق��ال �سموه يف كلمته التي
�أعلن خاللها ت�برع الكويت
ب��ـ  300م��ل��ي��ون دوالر� ،إن
ر�سالة امل�شاركني يف امل�ؤمتر
�إىل ال�شعب ال�سوري مفادها
�أن املجتمع الدويل يقف �إىل
جانبه وي�شعر مبعاناته ،ولن
يتخلى عنه يف حمنته.
وح�����ذر ���س��م��وه م���ن �أن
احلقائق املوثقة حول كارثة
�سورية تثري امل��خ��اوف على
م�ستقبل هذا البلد وتداعيات
الو�ضع فيه على ا�ستقرار
املنطقة ،ما يتطلب ت�ضافر
اجلهود لإنقاذه ،ال�سيما �أن
غياب ب��وادر احلل ي�ضاعف
م��ن م��ع��ان��اة ال�شعب ويهدد
مبزيد من نزيف الدم.
القمة العربية
الإفريقية الثالثة
ويف ن��وف��م�بر املا�ضي
ا�ست�ضافت الكويت فعاليات

القمة العربية  -الإفريقية
الثالثة حتت �شعار “�شركاء
يف التنمية واال�ستثمار”،
والتي دعا �إليها �سمو �أمري
البالد وح�ضرها ممثلون عن
الدول العربية والإفريقية.
وحظيت القمة  -التي
�أطلقت �شراكة ا�سرتاتيجية
ع���ل���ى �أ�����س����ا�����س التكامل
ب�ي�ن ر�أ������س امل����ال وامل�����وارد
الطبيعية -ب�أهمية خا�صة
يف ���ض��وء ال��ت��ط��ورات التي
ت�شهدها بع�ض الدول العربية
والإف���ري���ق���ي���ة والتحوالت
ال�سيا�سية التي طالت بع�ض
تلك الدول ،وما ترتب عليها
من �آث��ار اقت�صادية فر�ضت
حتديات جديدة �أمام خطط
التنمية وم��واج��ه��ة البطالة
وحت��ق��ي��ق الأم����ن الغذائي.
وفر�ض اجلانب االقت�صادي
نف�سه بقوة على �أجندة القمة،
ا�ست�شعاراً ب�أهمية االنطالق
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�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح يلقي كلمته

�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح يتو�سط زعماء الدول يف م�ؤمتر حوار التعاون الآ�سيوي

س���������م���������و األم��������������ي��������������ر  :إن م��������������ا مي���������ي���������ز ق�����������ارت�����������ن�����������ا اآلس������������ي������������وي������������ة ت������������ن������������وع ال�����������ث�����������ق�����������اف�����������ات واحل����������������ض����������������ارات
وال��������������������دي��������������������ان��������������������ات ف������������ي������������ه������������ا ،وه������������������������و دل���������������ي���������������ل ع������������ل������������ى ع������������������راق������������������ة ه������������������������ذه ال���������������������ق���������������������ارة وت���������ك���������ام���������ل���������ه���������ا
بالعمل العربي -الإفريقي
امل�شرتك �إىل �آف���اق حتقيق
تطلعات ال�شعوب.
وق��ال �سمو �أم�ير البالد
يف ك��ل��م��ت��ه خ�ل�ال اجلل�سة
اخل��ت��ام��ي��ة ل��ل��ق��م��ة�“ :إننا
مطالبون مبوا�صلة البناء
ع��ل��ى م��ا تو�صلنا �إل��ي��ه من
�إجناز ،لن�ضيف بذلك لبنات
�إىل �صرح تعاوننا ال�شامخ،
ولرن�سم من خالله خطوط
م�ستقبل عملنا” .و�أ�ضاف:
“�أمامنا طريق طويل وعمل
���ش��اق يحتاجان �إىل جهود
م�ضاعفة ومتابعة حثيثة،
ف��الآم��ال كبرية والتحديات
كثرية”.
و�أعلن �سموه عن مبادرة
�إن�سانية ج��دي��دة متثلت يف
مي�سرة
تقدمي الكويت قرو�ضاً َّ
للدول الإفريقية مببلغ مليار
دوالر على م��دى ال�سنوات
اخلم�س املقبلة عرب ال�صندوق

الكويتي للتنمية االقت�صادية،
�إىل جانب تخ�صي�ص جائزة
�سنوية مبليون دوالر با�سم
الراحل الدكتور عبدالرحمن
ال�سميط تتعلق بالأبحاث
التنموية يف القارة ال�سمراء.
واعتمدت الدول امل�شاركة
يف القمة “�إعالن الكويت”
الذي ت�ضمن  31بنداً �أكدت
تعزيز التعاون بني الطرفني
ع���ل���ى �أ����س���ا����س ال�شراكة
اال�سرتاتيجية التي ت�سعى
�إىل احل��ف��اظ ع��ل��ى العدل
وال�سلم والأمن الدوليني.
حوار التعاون الآ�سيوي
وق�����ب�����ل ن����ح����و ع���ام�ي�ن
ا�ست�ضافت ال��ك��وي��ت “قمة
ح���وار ال��ت��ع��اون الآ�سيوي”
التي ج��اءت تتويجاً جلهود
الكويت الرامية �إىل تعزيز
الروابط بني دول وجمتمعات
القارة الآ�سيوية .وانطالقاً
من �إمي��ان �سمو �أمري البالد

بتفعيل دور الكويت احليوي
يف ر�سم �آفاق م�ستقبل قارة
�آ�سيا وتر�سيخ دعائم ال�سالم
والأم�����ن وال��ت��ن��م��ي��ة وحقوق
الإن�سان يف دولها واحلد من
وط���أة الفقر وتدهور البيئة
وحت��ق��ي��ق الأم�����ن الغذائي
واالجتماعي ل�شعوبها ،ق َّدم
ُ�س ّموه يف كلمته التي افتتح
ب��ه��ا �أع��م��ال ال��ق��م��ة مبادرة
ت���دع���و �إىل ح�����ش��د م����وارد
مالية مبقدار ملياري دوالر
يف ب���رن���ام���ج ي���ك���ون هدفه
مت��وي��ل م�شروعات �إمنائية
يف ال����دول الآ���س��ي��وي��ة غري
العربية للم�ساهمة يف حتقيق
الأهداف الإمنائية للألفية.
و�أعلن �سموه عن م�ساهمة
الكويت مببلغ  300مليون
دوالر يف ذل���ك الربنامج،
م�ؤكداً حر�ص الكويت على
املزيد من التعاون مع الدول
الآ�سيوية .وقال �سموه�“ :إن

م��ا مييز ق��ارت��ن��ا الآ�سيوية
تنوع الثقافات واحل�ضارات
والديانات فيها ،وه��و دليل
ع��ل��ى ع���راق���ة ه���ذه القارة
وتكاملها .وقد جبلت �شعوب
قارتنا الآ�سيوية على التعاي�ش
فيما بينها ع��ل��ى اختالف
�أعراقهم ودياناتهم ،م�ؤكدين
م��ب��د�أ ال��ت��ع��ارف ال التناكر
والتعاي�ش ال التقاتل والتكاتف
ال ال��ت��ط��اح��ن ،وه��ي مبادئ
ال ب��د م��ن ال��ت���أك��ي��د عليها،
ّ
واحل�ض على تطبيقها ،فال
ت�ستقيم حياة �إذا ما حاول
�أحدنا �إنكار الآخر �أو �إلغاءه،
ك��م��ا �أن االل���ت���زام مببادئ
حقوق الإن�سان ،باعتبارها
ال��رك��ي��زة الأ���س��ا���س��ي��ة حلياة
ح��رة وك��رمي��ة مب��ا ت�ضمنته
من حقوق وحريات� ،ستوفر
اال�ســـــــــــتقرار لأوطـــــــــــــاننا
والطم�أنينة ل�شعوبنا”.
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ق���اد ال��س��ي��ارة ال��ت��ي أق��ل��ت ول���ي ال��ع��ه��د إل���ى ال��س��ع��ودي��ة وع����اد س��ري��ع�� ًا إل���ى ص��ف��وف املقاومني

املقدم الشهيد ع ــادل س ــعود العب ـدالرزاق

ُم ِّ
�����������������������زود امل���������ق���������اوم���������ة ب��������ال��������س����ل���اح وأج������������ه������������زة االت���������ص���������ال

د .سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعود العصفـ ـ ــور
ع�����س��ك��ري م��ن ال���ط���راز الأول ��� ،ش��ه��م��� ،ش��دي��د ال��ب���أ���س ،خ��ل��وق ،ط��ي��ب ال��ق��ل��ب ،ح��ن��ون ،اج��ت��م��اع��ي ،م��ت��وا���ض��ع م��ع اجلميع،
ي��ح��ب م�����س��اع��دة الآخ����ري����ن ،حم���ب ل���ل���خ�ي�ر� ..إن�����ه امل���ق���دم يف اجل��ي�����ش ال��ك��وي��ت��ي ع�����ادل ���س��ع��ود ع��ب��دال��ع��زي��ز حممد
ال��ع��ب��دال��رزاق ال���ذي غيبته ق���وات االح��ت�لال ال�����ص��دام��ي ل�����س��ن��وات ،ق��ب��ل �أن يعلن ا���س��ت�����ش��ه��اده يف � 28أغ�����س��ط�����س .2006

ع��م��ل امل���ق���دم ال�شهيد
بوظيفة م�ساعد امل��دي��ر يف
مكتب وزي���ر ال��دف��اع وقبل
ال��غ��زو �سافرت �أ���س��رت��ه �إىل
اململكة املتحدة ،وكان عازماً
على االلتحاق بها يف ال�ساد�س

من �أغ�سط�س  ،1990فوقع
الغزو ومل يلتحق بها نظراً
ل��ظ��روف عمله احل�سا�سة،
لكنه كان يت�صل بها يف �أول
�أيام الغزو لالطمئنان.
ات�������ص���ل امل����ق����دم ع����ادل

ب��امل�لازم فا�ضل لالطمئنان
على �سالمة املع�سكر ،و�أبلغه
بوجوده وبقية ال�ضباط يف
ق��ي��ادة ال���دف���اع اجل����وي مع
�سمو ويل العهد وبقية القادة
الع�سكريني ،منهم الفريق فهد

الأمري قائد القوة اجلوية.
ومكث امل��ق��دم ع��ادل مع
القيادة الكويتية �إىل ال�ساعة
الرابعة م�ساء يوم الغزو ،ثم
قاد ال�سيارة التي �أقلت �سمو
ويل العهد �إىل اململكة العربية
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ال�سعودية ،حيث و�صل املوكب
بال�سالمة.
العودة �إىل الكويت
مل مت�ض �سوى �أيام قليلة
حتى ع��اد املقدم ع��ادل �إىل
الكويت با�سم �آخر ،وبجن�سية
مي��ن��ي��ة ك��م��وظ��ف يف �شركة
ال��دواج��ن الكويتية ،للتمويه
على القوات العراقية.
وي��ذك��ر ج��م��ال العثمان
على ل�سان املقدم عادل كيفية
دخ��ول��ه ال��ك��وي��ت ع��ن طريق
اململكة العربية ال�سعودية،
فقد �أعدوا �سيارتني من نوع
ج��ي��ب ،الأوىل فيها جهاز
ال���س��ل��ك��ي ،والأخ������رى فيها
�أ���س��ل��ح��ة ،وك����ان م��ع املقدم
�أحد الع�ساكر من ال�شباب ،
فطلب منه �أن يختار واحدة

رج��ع م��ن السعودية إلى
ال���ك���وي���ت ب���اس���م مستعار
وب��ج��ن��س��ي��ة مي��ن��ي��ة وتابع
م������ه������م������ات������ه ال�����وط�����ن�����ي�����ة
ح����ت����ى حل����ظ����ة اع���ت���ق���ال���ه

مجموعته زودت القوات
ال�������دول�������ي�������ة مب����ع����ل����وم����ات
اس�������ت�������خ�������ب�������اري�������ة م����ه����م����ة
ع������ن حت������رك������ات اجل���ي���ش
العراقي وأماكن تواجده

م��ن ال�����س��ي��ارت�ين ي��دخ��ل بها
�أر�ض الكويت ،فاختار ال�شاب
ال�شهم ال�سيارة التي فيها
الأ�سلحة ،وذكر له �أنه يطلب
ال�شهادة يف �سبيل اهلل دفاعاً
عن �أر���ض الكويت ،ف�أخربه
امل��ق��دم ع���ادل �أن عليه �أن
يو�صل ال�سيارة وم��ا حتمله
من �أ�سلحة �إىل �أح��د �أفراد
امل��ق��اوم��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة يدعى

حم��م��د ال��ه��رم��ي .وانطلقا
م��ع��اً �إىل �أر������ض الكويت،
فا�ستوقفتهما نقطة تفتي�ش
عراقية ا�ستطاع ال�شاب �أن
يفلت منها دون �أن يفطن
اجل��ن��ود مل��ا ب��داخ��ل �سيارته
من �أ�سلحة� ،أما املقدم عادل
فقد �ألقت القوات العراقية
ال��ق��ب�����ض ع��ل��ي��ه ،وم��ك��ث يف
�سجنها فرتة وجيزة ثم �أطلق

���س��راح��ه جلاهلتهم بهويته
الع�سكرية.
وتذكر امل�صادر �أن املقدم
عادل كان كثري اخلروج �إىل
اململكة العربية ال�سعودية،
وكان يح�ضر من هناك املزيد
م��ن الأ���س��ل��ح��ة ،والهواتف،
و�أج���ه���زة ال���س��ل��ك��ي واملبالغ
النقدية ،وكان يُ�س ُّر للمقربني
�إليه �إن كانوا يف حاجة �إىل
�أ�سلحة �أو مبالغ نقدية ،ويقوم
بتوزيعها على بع�ض �أفراد
املقاومة الكويتية البا�سلة.
وي��ذك��ر ال�شاهد فا�ضل
ال��دي��ح��اين �أن امل��ق��دم عادل
خ��رج من الكويت يف �إحدى
امل���رات ،ث��م دخ��ل �إليها عن
ط���ري���ق امل��م��ل��ك��ة العربية
ال�سعودية ،وكان معه يف هذه
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املهمة �صياح �أبو �شيبة ،حيث
جلبا معهما جهازي ال�سلكي.
حماولة �ضرب جريدة
النداء
ق��ام��ت ق���وات االحتالل
العراقي باال�ستيالء على مقر
جريدة القب�س وحمتوياته،
و�أ����ص���درت ج��ري��دة عرفت
بجريدة «النداء» التي كانت
تعزز تكري�س الغزو العراقي
الغا�شم على دول��ة الكويت،
و�إ���ض��ف��اء ال�����ش��رع��ي��ة عليه،
ف�صمم املقدم عادل ورفاقه
يف �أف��راد املقاومة الكويتية
على ن�سف امل��ق��ر ،و�أع���دوا
لذلك العدة التي متثلت يف
ق��ذائ��ف  RPGلكن �إحدى

واظ������������������ب ع��������ل��������ى إب���������ل��������اغ ال����������ق����������ي����������ادة ال�����ك�����وي�����ت�����ي�����ة
ف������������ي اخل�����������������������ارج ب��������ك��������ل امل���������س���������ت���������ج���������دات  ..وك������������ان
ي�����ت�����ل�����ق�����ى أوام������������ره������������ا ل�����ت�����ن�����ف�����ي�����ذه�����ا ف���������ي ال��������داخ��������ل

الن�ساء ممن يقطن بالقرب
من املقر طالبتهم بعدم تنفيذ
ه��ذه املهمة نظراً ملا �سوف
تُلحق بها وجريانها الأذى �إذا
م��ا قامت ال��ق��وات العراقية
باالنتقام ومداهمة امل�ساكن
الآم��ن��ة ،فرجع املقدم عادل
ورفاقه عن تنفيذ ما عزموا
عليه.
وق���د ك��ان��ت اجتماعات
املقدم عادل مع قيادة املقاومة
الكويتية ،ممثلة بالفريق
حم���م���د ال����ب����در،
وال��ل��واء يو�سف
امل�����������ش�����اري،
وعبدالوهاب
املزين و�سفاح
عنرب وعبداهلل
�سبب وحم��م��ود الدو�سري
واجل���ي��ران وحم���م���د عبيد
املطريي تتم ب�صورة دورية

وك����ان����وا ي����وزع����ون عملهم
واج��ت��م��اع��ات��ه��م ع��ل��ى عدة
منازل ،وكذلك احلال بالن�سبة
مل��ا ي�ستخدمونه م��ن مواد
و�أج��ه��زة .ف�أجهزة الهواتف
الال�سلكية كانت تخزن يف
م��ن��زل مب��ن��ط��ق��ة الريموك،
واملبالغ املالية والأ�سلحة التي
يتم توزيعها يف منزل �آخر،
واجتماعاتهم غالباً تعقد يف
منطقة النزهة.
ويف �أواخ�����ر �أك��ت��وب��ر �أو
بداية نوفمرب كانت القوات
الدولية قد ب��د�أت بالدخول
�إىل �أرا�ضي اململكة العربية
ال�سعودية ا�ستعداداً لتحرير
ال��ك��وي��ت ،فتطلب الأم���ر �أن
تقوم القيادة العامة للمقاومة
الكويتية مبهمة اال�ستطالع
للمواقع التي تتواجد فيها
القوات العراقية على �أر�ض

ال��ك��وي��ت ،وق���د ق��ام��ت تلك
القيادة ب��دوره��ا على �أكمل
وجه وزودت القوات الدولية
ب��ال��ك��ث�ير م����ن املعلومات
اال���س��ت��خ��ب��اري��ة ال��ه��ام��ة عن
حتركات ال��ق��وات العراقية،
و�أم���اك���ن ت���واج���ده���ا ،وك���ان
للمقدم عادل دوره املميز يف
ذلك.
ا�ستخدام ال�شيفرة
تطلب احلذر ال�شديد من
ج��ن��ود االح��ت�لال ا�ستخدام
ك��ل��م��ات م��ب��ه��م��ة  ،فيذكر
ال�شاهد فا�ضل الديحاين �أنه
ك��ان يتكلم مع املقدم عادل
بال�شيفرة حتى ال يقعا يف
قب�ضة جنود االحتالل ،ومن
ذلك ا�ستخدامهما لعبارة «هل
و�صل ال��دج��اج»  ،واملق�صود
ال���ف���ل���و����س ،وع����ب����ارة «ه���ل
و�صلت ال�سيارة» واملق�صود
املتفجرات.
وك��ان املقدم ع��ادل يبعث
ب���أخ��ب��ار امل��ق��اوم��ة و�أْعمالها
ال���ب���ط���ول���ي���ة ،ف�������ض� ً
ل�ا عن
ت��ف��ا���ص��ي��ل ت���وزي���ع الأم�����وال
ال��ن��ق��دي��ة ب��ال��ف��اك�����س �إىل
فا�ضل الديحاين الذي يقوم
ب�إبالغها �إىل القيادة الكويتية
يف اخلارج.
ك��م��ا ق���ام امل��ق��دم عادل
ورف��اق��ه ب���إر���س��ال املعلومات
الع�سكرية ال��ه��ام��ة للقيادة
ال��ك��وي��ت��ي��ة يف اخل����ارج عرب
�أجهزة الال�سلكي ،ف�ض ً
ال عن
ا�ستقبال �أوامرها لتنفيذها
بالداخل.
اعتقال املقدم عادل
�أدرج���ت ق��وات االحتالل
العراقي ا�سم املقدم عادل
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�ضمن قائمة املطلوبني لديها،
باعتباره �أحد رموز املقاومة
الكويتية ال��ت��ي يجب �إلقاء
القب�ض عليها ،ف�شعر املقدم
ع�����ادل ب��اخل��ط��ر ال���داه���م،
وكانت والدته �أكرث املقربني
�إليه قلقاً ،فدفعته دفعاً �إىل
اخل��روج من الكويت ب�أ�سرع
فر�صة ممكنة ،و�أم���ام هذا
الإحل���اح �أع��د امل��ق��دم العدة
ل��ل��خ��روج م��ن ال��ك��وي��ت �إىل
اململكة العربية ال�سعودية،
وحدد لذلك يوم اخلمي�س �أو
اجلمعة ،ومل يكن يف نيته فعل
ه��ذا وعندما �أ�سفر ال�صبح
ك����ان امل���ق���دم ع�����ادل خ���ارج
املنزل ،فتفقد خالد العثمان
�أمره ،وظن �أنه قد ذهب �إىل
رفاقه يف منطقة الريموك،
ف��ت��وج��ه �إىل ه��ن��اك ،حيث
وج��د ال��ف��ري��ق حممد البدر
ف�����س���أل��ه ع��ن امل��ق��دم ع���ادل،
ف�أجابه البدر يف عبارة حتمل
الأمل واحل�سرة والغ�ضب ب�أن
القوات العراقية اعتقلت كل
�أف��راد املجموعة يف منطقة
ال��ن��زه��ة يف م��ن��زل ع�صام
ال�صقر ،وكان ذلك يف � 20أو
� 21أكتوبر .1990
وي�������ذك�������ر ال���������ش����اه����د
العبدالرزاق
عبداللطيف
�أن �سبب القب�ض على �أفراد
املجموعة ي��رج��ع �إىل قيام
�أح����د الأ���ش��خ��ا���ص ب�إبالغ
ال��ق��وات العراقية �أن��ه��م من
الل�صو�ص ،فح�ضرت القوات
العراقية �إىل منزل ع�صام
ال�صقر و�ألقت القب�ض على
امل��ت��واج��دي��ن فيه م��ن �أف���راد
املجموعة  ،وملا حققت معهم

�أن��ك��روا ،لكنها ا�ستمرت يف
ال��ت��ح��ق��ي��ق ال����ذي ي��ب��دو �أنه
قد ك�شف عن �شخ�صياتهم
الع�سكرية �أم��ام��ه��ا ،الأمر
ال��ذي ا�ستوجب اال�ستمرار
يف اعتقالهم ،وخا�صة ل�شهرة
�أ�سمائهم وك�ثرة تداولها يف
الأع���م���ال ال��ت��ي تن�سب �إىل

املقاومة الكويتية.
وي�ؤكد فا�ضل الديحاين،
وعبداللطيف اب��ن ال�شهيد
ووالدته �أم �سعود ب�أن الذي
�أب��ل��غ ال��ق��وات العراقية عن
رج����ال امل���ق���اوم���ة ه���و �أح���د
الأ�شخا�ص ممن يتعاونون مع
العراقيني ،و�أن �أك�ثر �أفراد

مقتطفات من حياة الشهيد
 ولد املقدم ال�شهيد ع��ادل �سعود العبدالرزاق يف 15دي�سمرب  ،1951وك��ان ي�سكن يف �ضاحية عبداهلل
ال�سامل ،قطعة � ،3شارع �أحمد الغامن منزل .21
 يحمل ال�شهيد ال�شهادة اجلامعية ،ويعمل يف وزارةالدفاع.
 �أقدمت قوات الغزو ال�صدامي على �أ�سر املقدم ال�شهيديف � 20أو � 21أكتوبر .1990
 �أعلن تاريخ ا�ست�شهاده يف � 28أغ�سط�س  ،2006وهو يوم�صدور احلكم «مبوته كمفقود موتاً حكمياً» من املحكمة
الكويتية.

املجموعة وق��ع��وا يف قب�ضة
العراقيني خالل تلك العملية
ع��دا البع�ض ومنهم ال�شيخ
�صباح النا�صر ،والفريق فهد
الأمري.
الرتحيل �إىل العراق
بعدها مت ترحيل املقدم
عادل وبقية رفاقه �إىل �سجن
الأح�����داث وي��ذك��ر ال�شاهد
ج��م��ال ال��ع��ث��م��ان �أن���ه حاول
�إخ��راج املقدم ع��ادل ورفاقه
من معتقلهم عن طريق دفع
الر�شاوي جلنود االحتالل،
وذل����ك ب����أم���وال���ه اخلا�صة،
وب���أم��وال �أخ���رى ج��اءت��ه عن
طريق املقاومة الكويتية ،لكن
دون جدوى.
ثم قامت القوات العراقية
برتحيل املقدم عادل ورفاقه
�إىل العراق ،حيث مت �إيداعهم
يف م��دي��ري��ة �أم���ن الب�صرة،
وبعدها نقلوا �إىل عدة �أماكن
مل يك�شف عنها.
غ���ي���ب ال�����غ�����زاة ع����ادل
�سعودعبدالعزيز حممد العبد
ال�����رزاق يف ���س��ج��ون��ه��م ،ومل
يعرف م�صريه ،وقد حكمت
امل��ح��ك��م��ة ب���دول���ة الكويت
مب��وت املفقود موتاً حكمياً
اعتباراً من يوم � 28أغ�سط�س
.2006
رح��م اهلل ال�شهيد عادل
و�أ�سكنه ف�سيح جنانه ،و�ألهم
�أه��ل��ه و�أب��ن��اء وط��ن��ه ال�صرب
اجلميل وال�سلوان.
 م���ن ك���ت���اب «�شهداءال����ك����وي����ت  -ب���ط���والت���ه���م
وت�ضحياتهم» اجل��زء - 11
«بت�صرف»
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حديث ودي بني مدير عام مكتب ال�شهيد ووزير الإعالم وزير ال�شباب ال�شيخ �سلمان احلمود ال�صباح بح�ضور �ضاري الوزان

ف��اط��م��ة األم���ي���ر :ال��وط��ن��ي��ة س��ل��وك وأف����ع����ال ...وح���ب ال��ك��وي��ت ي��ت��ج َّ��س��د ب��ال��ع��م��ل ل��ت��ق ُّ��دم��ه��ا وتطويرها

وترسخ قيم الوالء الوطني
جدارية كبرى تخلد الشهداء األبرار ِّ

“عش ــق وطـ ــن”
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تخليداً ل�شهداء الكويت الأب��رار وتر�سيخ ًا لقيمة
الوالء الوطني لدى ال�شباب ،ي�شارك مكتب ال�شهيد
التابع للديــــوان الأم�ي�ري يف فعــــاليات قــرية
“كويتي و�أفتــــخر” بجـــداريه كربى حتــمل عنوان
“ع�شق وطن”.
و�أعلنت الوكيل امل�ساعد املدير العام ملكتب ال�شهيد
فاطمة الأم�ير �أن املكتب �سيقيم مبنا�سبة العيد
الوطني ويوم التحرير عدداً من الأن�شطة مب�شاركة
ج��ه��ات ع��دة منها“ :كويتي و�أفتخر” واجلامعة
الأمريكية ومتحف بيت القرين� ،إ�ضافة �إىل زيارة
�أبناء ال�شهداء جلمهورية �أندوني�سيا (قرية �صباح
الأحمد وقرية �شهداء الكويت).

و�أو�ضح���ت �أن م�شارك���ة
مكت���ب ال�شهيد يف احتفاالت
الكويت الوطني���ة لهذا العام
والت���ي حملت �شع���ار “ع�شق
وطن”� ،سي�ش���ارك يف �إحياء
فعالياته���ا ع���دد كب�ي�ر م���ن
�أه���ايل ال�شه���داء واملواطنني
واملقيمـــــــــ�ي�ن ،و�ست�شـــــم���ل
م�سابق���ات وطني���ة للكب���ار
وال�صغ���ار� ،إ�ضافة �إىل توزيع
كتيبات وبرو�شورات تت�ض َّمن
نب���ذة ع���ن بط���والت �شهداء
الكويت وت�ضحياتهم.
وقال���ت الأم�ي�ر“ :نحن

حري�ص���ون عل���ى امل�شارك���ة
باالحتف���االت املواكب���ة لهذه
املنا�سب���ة الوطني���ة الغالي���ة،
توحد الكويتيني
وذلك لن�ؤكد ّ ُ
جميعاً حول القيادة احلكيمة،
ولنعزز روح ال���والء واالنتماء
للوطن ،ولنثب���ت �أن �شهداءنا
�سيظل���ون رم���وزاً وق���دوة
للأجيال القادمة”.
و�أ�ضاف���ت“ :م���ن خالل
نفع���ل
ه���ذه االحتفالي���ات ِ ّ
ر�ســـال���ة مكت���ب ال�شهيد يف
تخلــــي���د �شـــهدائن���ا الأبرار
وغـــــر�س مفهــــ���وم الــــــوالء

من مكتب الشهيد إلى “كويتي وأفتخر”
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خليل االمري يتو�سط م�س�ؤويل مكتب ال�شهيد

واالنتماء للوط���ن لدى �أفراد
املجتم���ع ،وال�سيم���ا الأجيال
النا�شئ���ة” ،م�ش�ي�رة �إىل �أن
“جمي���ع الكويتي�ي�ن �ش���ركاء
يف بن���اء وطنه���م وتقدم���ه،
و�شه���داء الكوي���ت الأب���رار
تركوا ب�صمتهم و�أكدوا ح َّبهم
لوطنه���م؛ فالوطني���ة وح���ب
الأر�ض �سلوك و�أفعال”.
و�شددت الأمري على �أن
يتج�سد بالعمل
“حب الوطن
َّ
لتق ّ ُدم���ه وتطويره واملحافظة
علي���ه ،وذل���ك يتطل���ب من���ا
جميع���اً �أن نحي���ل م�شاركاتنا
و�أدوارنا يف ه���ذه املنا�سبات
الوطنية �إىل �أفع���ال �إيجابية

و�سلوك ملمو����س ك ّ ٌل بح�سب
موقع���ه؛ فجميعن���ا مطالبون
بامل�ساهم���ة يف رفع���ة �ش����أن
وطنن���ا ،راجني املوىل القدير
�أن ي���دمي عل���ى بلدن���ا نعم���ة
الأمن والأم���ان يف ظل قيادة
ح�ض���رة �صاحب ال�سمو �أمري
البالد ال�شيخ �صباح الأحمد
اجلابر ال�صب���اح حفظه اهلل
ورعاه”.
يُذك���ر �أن جدارية “ع�شق
وط���ن” ه���ي عب���ارة ع���ن
بانورام���ا لأح���داث تاريخية
و�ضح���ى
عا�شته���ا الكوي���ت
ّ
خالله���ا عدد م���ن الكويتيني
الأبط���ال ب�أرواحه���م ف���دا ًء

ال�شيخ حممد العبداهلل يتو�سط فاطمة االمري ونا�صر القبندي و�صديقة د�شتي

لرتاب الوطن الغايل ،فنالوا
�شرف ال�شهادة ...فمن خالل
اجلداري���ة ن�شاه���د بطوالت
ه����ؤالء ال�شه���داء الذي���ن
�سجل���وا بدمائه���م الزاكي���ة
ّ
والءه���م للوط���ن وانتماءه���م
لأر�ضه الطاهرة� ,إن كان قبل
العدوان الآث���م يف �أغ�سط�س
� 1990أو يف �أثنائ���ه ،مب���ن
فيه���م جمموع���ات املقاوم���ة
الكويتي���ة البا�سل���ة والأ�سرى
ال�شه���داء و�شه���داء م���ا بعد
الع���دوان؛ حي���ث مت ت�صنيف
ال�شه���داء بح�س���ب املر�س���وم
الأم�ي�ري � 2011 /325إىل
ثالث فئات� :شهداء الواجب،

�شه���داء الك���وارث ،و�شهداء
العمليات احلربية.
وق���د �آثر مكتب ال�شهيد
من خالل م�شاركته بجدارية
“ع�شق وط���ن” تخليد ذكرى
�شه���داء الكوي���ت الأب���رار
ليكونوا نربا�ساً وقدوة لأبنائنا
من الأجيال القادمة ،يتعلمون
منهم حب الوطن والت�ضحية
من �أجله بالغايل والنفي�س...
و�ستك���ون اجلداري���ة متاحة
جلمه���ور قري���ة “كويت���ي
و�أفتخ���ر” يف �أر�ض املعار�ض
مبنطق���ة م�ش���رف حت���ى
اخلام����س والع�شري���ن م���ن
فرباير اجلاري.

حتت رعاية
معالـي وزيــر شــئون الديوان األميري ورئيس مجلس األمناء مبكتب الشهيد

الشـيخ ناص ــر صب ــاح األح ـ ــمد اجل ــابر الصبـ ـ ـ ــاح

يقيــم مكـــتب الشــهيد األنشطة والفعاليات اآلتيـة مبناسبة األحتفاالت باألعياد الوطنية حتت شعار

امل����������وق����������ع
اجلامعة األمريكية بالكويت
مسرح قرية كويتي وافتـخر
ج��م��ه��وري��ة إن��دون��ي��س��ي��ا
متحف شهداء بيت القرين

امل�������������������������ش�������������������������ارك�������������������������ة

التــــــاريـــــخ

ك�������رن�������ف�������ال اجل�������ام�������ع�������ة األم�����ري�����ك�����ي�����ة

2014 / 2 / 11 - 2 / 9

(معرض  -ندوة)

احتفالية أس��ر الشهداء مبناسبة األع��ي��اد الوطنية
(عشق وطن)

رح���ل���ة أب���ن���اء ال���ش���ه���داء جل��م��ه��وري��ة إن��دون��ي��س��ي��ا
(قرية صباح األحمد  -قرية شهداء الكويت)

م����ه����رج����ان م���ت���ح���ف ش�����ه�����داء ب����ي����ت ال���ق���ري���ن
(بالتعاون مع وزارة االعالم
 -املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب)

ق���ري���ة ك��وي��ت��ي واف��ت��ـ��خ��ر ب����رن����ام����ـ����ـ����ـ����ـ����ج ت����ل����ف����زي����ـ����ـ����ون األط������ف������ال
اجل�������زي�������رة اخل�����ض�����راء

(بالتعاون مع تلفزيون دولة الكويت)

2014 / 2 / 15
الساعة  6مساء
2014 / 3 / 1 - 2 / 20

2014 / 2 / 26 - 2 / 24
الساعة  7مساء
2014 / 2 / 25
2014 / 2 / 26
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ك��������������������������ت��������������������������اب م�����������ن
ت������أل������ي������ف وإع���������������داد
علي غ��ل��وم الرئيس

الشــــيخ
عبـداهلل
السـالم
الصبــاح
وث��ائ��ق وص���ور م��ن حياته

ق�����ب�����س�����ات م�������ن ت�������اري�������خ أم������ي������ر االس�������ت�������ق���ل���ال وال�������دس�������ت�������ور وال�����ع�����م�����ل�����ة ال����وط����ن����ي����ة
عر�ض ال�سيد املخزجني

ً
حديثا كتاب «ال�شيخ عبداهلل ال�سامل ال�صباح ( )1965 - 1895وثائق و�صور من حياته»َ ّ � ،
أعده و� ّ َألفه علي غلوم الرئي�س ،ون�شره
�صدر
وق�سم امل�ؤلف كتابه ،الواقع يف � 670صفحة من القطع الكبري� ،إىل �ستة �أق�سام على النحو التايل:
«مركز البحوث والدرا�سات الكويتية»َ ّ .
عبداهلل ال�سامل ال�صباح الإن�سان ،عبداهلل ال�سامل ال�صباح الأمري ،عبداهلل ال�سامل ال�صباح :حفلة عيد اجللو�س �أمام ق�صر ال�سيف،
عبداهلل ال�سامل ال�صباح :الدميقراطية (املجل�س الت�أ�سي�سي ،الد�ستور ،جمل�س الأمة) ،عبداهلل ال�سامل ال�صباح يف :الإدارة واالقت�صاد
وال�سيا�سة اخلارجية ،ثم زياراته للعراق يف الأعوام 1952 :و 1956و 1958و ،1965وزياراته �أوروبا و�إيران واململكة العربية ال�سعودية
وم�صر من العام  1953وما بعده� ،إ�ضافة �إىل مالحق الكتاب وهي� :صور متفرقة للأمري الراحل ولق�صر ال�شعب ،وكلمات �ألقيت عن ال�شيخ
عبداهلل ال�سامل ،وطوابع بريدية حملت �صوره وجمموعة من الوثائق الر�سمية ومناذج من توقيعات �سموه ،و�أخرياً امل�صادر واملراجع.

مو�ضوعات الكتاب
حت���ت ع���ن���وان« :عبداهلل
ال�سامل الإن�سان» ،يقول امل�ؤلف

علي غلوم الرئي�س ،احلا�صل
ع��ل��ى لي�سان�س احل��ق��وق يف
جامعة الكويت العام 1988

وامل��ه��ت��م ب��ال��ك��ت��اب��ة يف تاريخ
الكويت احلديث واملعا�صر� :إن
�صفة الإن�سانية هذه ا�ستغرقت

�شخ�صية الأم�ي�ر ال��راح��ل يف
كل مراحل حياته ،ويف �أ�شد
الظروف ق�سوة و�أكرث القرارات
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خطورة ،فالزمته منذ �أن حتمل
امل�����س���ؤول��ي��ة .وه���ذه ال�صفات
الإن�سانية التي كان يتمتع بها
ال�شيخ عبداهلل ال�سامل ،جعلت
له �أثراً كبرياً يف نفو�س كل من
خالطوه وعا�شروه �أو �سمعوا
عنه؛ ف�أخالقه -كما و�صفها
م������ؤرخ ال��ك��وي��ت عبدالعزيز
الر�شيد« -كال�شم�س املنرية
يف الف�ضاء� ،سخاءٌ وكر ٌم وحل ٌم
وعق ٌل ،ومبا�سطة للجلي�س مبا
ي�ؤن�سه ،و�أخ ٌذ بع�ضد ال�ضعيف
ُّ
املظلوم،
وتعط ٌف على الأقارب
والأ���ص��ح��اب ،وب��ذ ٌل يف �سبيل
العلوم واملعارف».
ومن خ�صال الأمري الراحل
يذكر الكاتب :احللم والر�أفة
ورقة القلب وعفة النف�س ونقاء
ال�سريرة وحب ال�صفح واللني
والعفو عند املقدرة ...ويقول:
ك��ان بتوا�ضعه اجل��م وحمبته
للنا�س يزور ديوانيات الأهايل
يف منا�سبات ك�شهر رم�ضان
وع��ي��دي ال��ف��ط��ر والأ�ضحى
للتهنئة واجللو�س مع النا�س
ل�����س��م��اع��ه��م وال���ت���ع��� ّرف على
�أحوالهم .ومن الأمثلة الدالة
على �إن�سانيته �أن��ه��م �أطلقوا
عليه «�أبو الكويت» وهو لقب-
ي�ضيف امل�ؤلف« -تتعدى داللته
الإن�سانية مدلوله ال�سيا�سي؛
فقد �شمل اجلميع بني العطف

واملحبة».
عبداهلل ال�سامل الأمري
حت���ت ع���ن���وان «ع���ب���داهلل
ال�سامل الأم�ير» ي�شري الكاتب
�إىل �أن �سموه ا�ضطلع مبهام
ر�سمية عدة قبل �أن يتوىل �سدّة
احل��ك��م .وق��د ظهرت قدرات
ال�شيخ عبداهلل ال�سامل الإدارية
وحنكته ال�سيا�سية يف �أكرث من
م��وق��ف .كما مكنته الأعمال
التي مار�سها والوظائف التي
توالها �أثناء فرتة حكم ال�شيخ
�أحمد اجلابر ال�صباح حاكم
ال��ك��وي��ت ال��ع��ا���ش��ر (1921-

� )1950أن يكون على دراية
ب��ك��ل �أم����ور ال��دول��ة �صغريها
وك��ب�يره��ا ،وك���ان على عالقة
متميزة للغاية مبواطنيها الذين
عرفهم يف جمال�س ال�شورى
و�أجهزة الدولة ومرافقها ،كما
�ساعده �إ���ش��راف��ه على عديد
امل�شروعات التي �أقيمت يف
هذه الفرتة �أن تكون له نظرة
اقت�صادية ثاقبة يف النهو�ض
مب�ستقبل البالد.
ت����وىل ال�����ش��ي��خ عبداهلل
ال�سامل ال�صباح م�سند الإمارة
ع��ق��ب وف���اة امل��رح��وم ال�شيخ

�صاحب ال�سمو ال�شيخ عبداهلل ال�سامل ال�صباح واملعتمد ال�سيا�سي الربيطاين يف الكويت
يتفقدان احلر�س الأمريي يف �أثناء احتفاالت  25فرباير 1950

�أحمد اجلابر ال�صباح يف يناير
 .1950ويف كلمة �ألقاها يف
احتفال �أقيم ب�ساحة ال�صفاة
مبنا�سبة توليه احلكم� ،أ�شاد
ب��ال��دور ال���ذي ق���ام ب��ه �سلفه
ال�شيخ �أحمد اجلابر يف خدمة
الكويت و�شعبها وبالتطور الذي
���ش��ه��ده ع��ه��ده .وق���ال ال�شيخ
ع��ب��داهلل ال�����س��امل�« :إن ثروة
الكويت ملك لل�شعب ،و�أنه (�أي
الأمري) حار�سها»�( .ص .)71
وق��د عرب �شعراء الكويت
ع��ن فرحتهم ب��ت��ويل ال�شيخ
ع���ب���داهلل ال�������س���امل مقاليد
احلكم ،ومنهم :فهد الع�سكر
وعبدالعزيز ال��دوي�����ش وفهد
بور�سلي ومن�صور اخلرقاوي،
الذين �أحيوا احتفاالً للمنا�سبة
يف العام  .1952وكتب الراحل
ع���ب���داهلل زك���ري���ا الأن�صاري
ق�صيدة جاء فيها:
ً
حامال علم الكويت مُ ع ّ َززاً
يا
�إنا �إليك لدى امل�صائب نرجع
هذي الكويت ب�شيبها و�شبابها
ت��رن��و �إل���ي���ك ول��ل��ع�لا تتطلع
ح���������ق���������ق ل���������ه���������ا الآم���������������������ال
وارف������������������������������������ع ���������ص��������رح��������ه��������ا
فاملجد غايتها وفيك املطمع
عبداهلل ال�سامل
والدميقراطية
ي��ع��ر���ض امل����ؤل���ف يف هذا
اجل���زء جت��رب��ة الدميقراطية

ّ
تولي الشيخ عبدالله السالم مسؤوليات جسام ًا في عهد سلفه أكسبه دراي��ة واسعة بأمور الدولة
اس�����������ت�����������ب�����������دال ال�����������دي�����������ن�����������ار ب������������ـ»ال������������روب������������ي������������ة ال����������ه����������ن����������دي����������ة» ع َّ
�������������������������زز م���������ك���������ان���������ة االق���������ت���������ص���������اد
ورس�������������������������������������������خ االس�����������������ت�����������������ق��������ل��������ال ال�������������س�������������ي�������������اس�������������ي ل�����������ل�����������دول�����������ة
ال�������������ك�������������وي�������������ت�������������ي ال���������������ن���������������اش���������������ئ َّ
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و�إجن��ازات��ه��ا يف عهد ال�شيخ
عبداهلل ال�سامل ،فيو�ضح �أنها
م ّرت مبراحل متعددة وو�صلت
يف حم��ط��ت��ه��ا الأخ���ي��رة �إىل
�إ���ص��دار الد�ستور ،والإع�ل�ان
عن ت�شكيل جمل�س الأم��ة يف
العام  1962الذي كان �سبقه
بعقود �إن�شاء جمل�س ال�شورى
( )1921يف عهد املغفور له
ال�شيخ �أح��م��د اجل��اب��ر؛ «وقد
و�صفه بع�ض الباحثني ب�أنه �أول
جمل�س منظم للم�شاركة يف
�صنع القرار ،و�أنه عالمة فارقة
يف تاريخ امل�سرية الدميقراطية
يف ال��ك��وي��ت»���( .ص  )154ثم
امل��ج��ال�����س امل��ن��ت��خ��ب��ة ،و�أولها
«املجل�س البلدي» وهو التجربة
التالية ملجل�س ال�شورى ،وقد
جرى اختيار �أع�ضاء املجل�س
ال��ب��ل��دي ب��االن��ت��خ��اب م��ن قبل
ع����دد م���ن ال��ن��اخ��ب�ين ولي�س
م��ن خ�لال ج���داول الناخبني
املعروفة حالياً ،وكان الهدف
من �إن�شاء هذا املجل�س و�ضع
الأ�س�س والتوجهات والآفاق
لتنمية ال��ك��وي��ت ،وم�سايرة
التطورات يف البلدان الأخرى،
وو�ضع النظام اخلا�ص باحلكم
والإدارة.
وي���ؤك��د امل���ؤل��ف �أن جتربة
جم��ل�����س��ي  1938و،1939
اللذين ر�أ�سهما ال�شيخ عبداهلل
توجهه
ال�سامل� ،أثرت كثرياً يف ّ
ال�سيا�سي حينما �أ�صبح حاكماً
للبالد .كذلك �أثرت �شخ�صيته
يف �إجن�����اح ه����ذه امل���ح���اوالت
ال��دمي��ق��راط��ي��ة يف مراحلها
الأوىل ،حيث �صدر القانون
 25ل�����س��ن��ة  1961امل���ع��� َدّل
بالقانونني  28و 32لل�سنة

ذاتها بنظام انتخاب �أع�ضاء
«املجل�س الت�أ�سي�سي».
ويف � 6سبتمرب � 1961صدر
قانون نظام االنتخابات لأع�ضاء
املجل�س الت�أ�سي�سي املعدّل
بالقانون رقم  28ل�سنة 1961
ق�سم الكويت مبقت�ضاه
ال��ذي ّ
ع�شر مناطق انتخابية ،كل
منطقة تنتخب نائبني عنها يف
املجل�س باالقرتاع العام ال�س ّري
امل��ب��ا���ش��ر ...وع��ق��د املجل�س
الت�أ�سي�سي جل�سته الأوىل يف

 20يناير  1962بح�ضور �سمو
الأمري ال�شيخ عبداهلل ال�سامل
ال�صباح ال���ذي �أل��ق��ى خطاب
افتتاح املجل�س الت�أ�سي�سي،
وختم خطابه بدعوة �أع�ضاء
املجل�س �إىل املحافظة على
وح��دة ال�صف وجمع الكلمة
«حتى ي�ؤدّوا ر�سالتهم اجلليلة يف
خدمة هذا ال�شعب على �أكمل
وجه و�أح�سنه»�( .ص ...)164
و«م��ار���س املجل�س الت�أ�سي�سي
ال�سلطة الت�شريعية املخولة له

بصدور مرسوم إنشاء «دائرة اخلارجية» في أغسطس
 1961استكملت الدولة أركانها اإلدارية والسياسية

ن�شرة حماة الوطن عدد خا�ص عام 1961

خالل فرتة االنتقال ،كما �أع َّد
الد�ستور الدائم للكويت»�( .ص
.)179 – 176
وي�شري الكاتب �إىل جملة
من الإجنازات التي حتققت يف
جمال الإ�صالحات الإدارية يف
عهد ال�شيخ عبداهلل ال�سامل،
ومت��ث��ل��ت يف اف��ت��ت��اح املكتب
امل���رك���زي ل��ل�بري��د ،و�صدور
�أول جمموعة طوابع بريدية
كويتية يف العام  1958حيث
كانت �إدارة الربيد يف الكويت
قبل هذا التاريخ �إدارة هندية
م��ن��ذ  ،1915وك���ان���ت �أول
جمموعة طوابع كويتية حتمل
ا�سم الكويت و�صورة �أمريها
ومعاملها ومنا�سباتها.
عبداهلل ال�سامل
واالقت�صاد
ينتقل امل�ؤلف للحديث عن
�إ�صرار ال�شيخ عبداهلل ال�سامل
ع��ل��ى �إي��ج��اد ق��واع��د جديدة
للم�شاركة يف ر�أ�سمال �شركات
النفط الأجنبية العاملة على
�أر�ض الكويت؛ فقد �أيقن ال�شيخ
ع��ب��داهلل ال�����س��امل �أن العمل
الدبلوما�سي واملفاو�ضات هما
الأ�سلوب الأمثل للتعامل مع
ه��ذه ال�شركات لإق���رار مبد�أ
امل�����ش��ارك��ة ك��خ��ط��وة �أوىل من
�ش�أنها �أن تو�صل يف النهاية
�إىل اخل��ط��وة الأخ��ي�رة ،وهي
الت�أميم �أو التملك الكامل .ويف
�إط��ار اهتمام ال�شيخ عبداهلل
ال�سامل بتطوير القطاع النفطي
الكويتي �أ�صدر مر�سوماً يحمل
الرقم  5للعام  1961ب�ش�أن
�إن�شاء �شركة البرتوكيماويات
الكويتية .كما �أن�شئت يف عهد
���س��م��وه ال�����ش��رك��ات امل�ساهمة
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الكويتية ال��ت��ي حـر�ص على
دعمها وم�ساندتها على �أن
ي��ك��ون للحكومة ن�صيب من
�أ�سهم غالبيتها���( .ص ،226
.)229
وي��و���ض��ح امل���ؤل��ف �أن �أهم
اخل�����ط�����وات ال����ت����ي دعمت
االقت�صاد الكويتي و�أك�سبته
ا�ستقاللية متثلت يف �إ�صدار
عملة خ��ا���ص��ة ب��ال��ك��وي��ت هي
«ال���دي���ن���ار» ال�����ذي ا�ستبدل
بـ»الروبية الهندية» مبوجب
ال��ق��ان��ون  41ل�سنة ،1960
وكان �إ�صدار هذه العملة خطوة
جديدة نحو حتقيق اال�ستقالل
ال�سيا�سي.
ال�سيا�سة اخلارجية
ي����رى امل����ؤل���ف �أن ع�صر
ال�شيخ عبداهلل ال�سامل ميثل
«البداية احلقيقية للدبلوما�سية
الكويتية» .ففي عهده ا�ستكملت
الدولة كل �أركانها ومقوماتها
الإداري���ة وال�سيا�سية ،فعقب
نيل الكويت ا�ستقاللها �صدر
امل���ر����س���وم الأم���ي��ري يف 19
�أغ�����س��ط�����س  1961ب�إن�شاء
«دائ���رة اخل��ارج��ي��ة» املخت�صة
ب�ش�ؤون ال�سيا�سة اخلارجية
لدولة الكويت التي تر ّكزت-
منذ مراحلها الأوىل -حول
حمور ثابت يقوم على التعاون
مع الدول العربية� ،إمياناً من
الكويت ب�أنها جزء ال يتجز�أ من
العامل العربي.
كما مثل �إن�شاء «ال�صندوق
الكويتي للتنمية االقت�صادية
العربية» دلي ً
ال وا�ضحاً على
ع��روب��ة ال��ك��وي��ت وان�شغالها
بق�ضايا وطنها العربي ،فقد
�أن�������ش���ئ ال�������ص���ن���دوق يف 31

دي�����س��م�بر  1961بر�أ�سمال
مبدئي قدره  50مليون دينار
كويتي ،ما يعادل �آنذاك 140
مليون دوالر �أمريكي.

 ...الرحيل
املدعم
يختم امل�ؤلف عر�ضه
َّ
ب��ال��وث��ائ��ق وال�����ص��ور ع��ن حياة
ال�شيخ عبداهلل ال�سامل ال�صباح

جند الأ�سطول الربيطاين يف �أثناء احتفاالت  25من فرباير 1950م

�سمو ال�شيخ عبداهلل ال�سامل ال�صباح يت�سلم د�ستور دولة الكويت من يد رئي�س املجل�س
الت�أ�سي�سي ال�سيد عبداللطيف الثنيان الغامن ويبدو ال�سيد حمود الزيد اخلالد

�صورة �سمو ال�شيخ عبداهلل ال�سامل تت�صدر
غ�ل�اف جمل���ة �أرب �أوبزرف���ر) التي ت�صدر
يف القاهرة فرباي���ر  1963مبنا�سبة العيد
الوطني وعيد جلو�س �سمو الأمري.

�أول كت���اب �ص���در ع���ن �سم���وه للم�ؤلفة
فاطم���ة يو�س���ف العل���ي ،وق���د ت�ضمن
الكتاب معلومات عن �سموه والإجنازات
العظيمة يف عهده

بباب حمل عنوان « ...و�سكت
�صاحب القلب الكبري» ،فيقول:
«يف ب��ي��ان ���ص��ادر ع��ن جمل�س
ال�������وزراء ن��ع��ى ف��ي��ه �صاحب
ال�سمو ال�شيخ عبداهلل ال�سامل
ال�صباح ،حيث وافاه الأجل يف
ال�ساعة اخلام�سة من بعد ظهر
يوم الأربعاء ،24/11/1965
واتخذ جمل�س الوزراء قراراً ب�أن
يكون ال��وداع ر�سمياً وع�سكرياً
بت�شييع ج��ث��م��ان امل��غ��ف��ور له
ال�شيخ عبداهلل ال�سامل ال�صباح
�إىل
م���ق���ره الأخ��ي��ر مبقربة
ِّ
ال�����ص��ل��ي��ب��ي��خ��ات ،ح��ي��ث ُحمل
جثمانه على �أك��ت��اف �ضباط
اجلي�ش يف وج��ود ح�شد كبري
من �أفراد الأ�سرة احلاكمة وكبار
امل�س�ؤولني واملواطنني ،ورجال
ال�سلك الدبلوما�سي من الدول
العربية والدول ال�صديقة».
و����ض��� َّم���ن امل����ؤل���ف اجل���زء
الأخ��ي�ر م��ن ك��ت��اب��ه ع����دداً من
ق�صائد الرثاء يف الأمري الراحل
(�ص � )438 410-إىل جانب
�إ�صدار خا�ص جلامعة الأزهر
يف م�صر يت�ض َّمن ت�أبني ال�شيخ
عبداهلل ال�سامل ال�صباح (�ص
.)475 441وجت����در الإ�����ش����ارة �أخ��ي�راً
�إىل �أن كتاب «ال�شيخ عبداهلل
ال�سامل ال�صباح -وثائق و�صور
من حياته» مل�ؤلفه علي غلوم
الرئي�س ونا�شره «مركز البحوث
وال��درا���س��ات الكويتية» ،يع ّ ُد
�إ�ضافة مهمة للمكتبة العربية
يف جمال توثيق ال�سري الذاتية
ل��ق��ادة ال��ب�لاد وحكامها وكبار
ال�شخ�صيات ال�سيا�سية التي
تركت ب�صمة م�ؤثرة يف تاريخ
الدولة.
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من شهداء

حليف الأن�صار
جليبيب بن ثعلبة

عبداحلفيظ عبدالسالم

ك���������������������������ان ت�����������ق�����������ي�����������ا م����������������ؤم����������������ن���������������� ًا ص������������������������ادق������������������������ ًا م������������خ������������ل������������ص������������ ًا ل��������������ل��������������ه ول��������������رس��������������ول��������������ه
ً
حليفا يف الأن�صار وقال ابن حجر كما جاء
بطل هذه الق�صة رجل من الأن�صار ا�سمه (جليبيب) قال القرطبي :هو رجل من ثعلبة  ،وكان
ً
ن�سبا وقال ابن �سعد يف الطبقات� :سمعت من يذكر �أنه رجل من بني ثعلبة حليف يف الأن�صار ،فعن �أن�س
يف الإ�صابة :مل يحفظ له التاريخ
 ر�ضي اهلل عنه  -قال :كان رجل من �أ�صحاب ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم  -يقال له جليبيب يف وجهه دمامة فعر�ض عليه ر�سول اهلل� -صلى اهلل عليه و�سلم  -التزويج فقال� :إذن جتدين كا�سداً فقال له ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم « : -غري �أنك عند اهلل ل�ست بكا�سد».
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ف� � � � ��ي ح� � � �ي � � ��ات � � ��ه ع � � � �ب� � � ��رة وف � � � � � ��ي ت� � � ��زوي � � � �ج� � � ��ه آي � � � � � ��ة وف � � � � � ��ي آخ� � � � ��رت� � � � ��ه خ� � �ل � ��ود

ج� � � � � ��اه� � � � � ��د ف � � � � � � ��ي ال � � � � � �ل� � � � � ��ه ح � � � � � � ��ق ج � � � � � � �ه � � � � � � ��اده ف � � � � � �ن� � � � � ��ال ال� � � � � � �ش� � � � � � �ه � � � � � ��ادة راض � � � � � �ي � � � � � � ًا
وه����ذه من �أعظ����م مفاخر
الإ�س��ل�ام ،وم����ا �أكرثه����ا حيث
�إنه دعا �إىل الوحدة الب�شرية،
والأخ����وة الإن�ساني����ة و�أه����در
املفاخرة بالأن�ساب والأح�ساب
والأل����وان  ،وجع����ل �أ�سا�����س
التفا�ض����ل والتك����رمي التق����وى
م�صداق����اً لقول����ه تع����اىل�« :إن
�أكرمك����م عن����د اهلل �أتقاك����م».
كان جليبي����ب ر�ض����ي اهلل عنه
مم����ن يحبه����م ر�س����ول اهلل -
�صلى اهلل عليه و�سلم  -ويُعنى
ب�أمره����م ،وكان ق�صري القامة
دمي����م ال�شكل فق��ي�ر احلال ال
يعتز �إال ب�إميانه ويقينه وتقواه
و�صدق ن�ضاله وح�سن �أعماله
ومل����ا عر�����ض علي����ه الر�سول -
�صل����ى اهلل عليه و�سل����م � -أن
يتزوج قال له� :سيعر�ض النا�س
عني لدمامت����ي وفقري ،ولكن
النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم
 ب�ش����ره مبنزلت����ه عن����د ربهوخط����ب له فتاة م����ن الأن�صار
فقال له �أبوه����ا :حتى �أ�ست�أمر

�أمه����ا ،فق����ال النب����ي � -صل����ى
اهلل علي����ه و�سل����م « : -فنع����م
�إذاً» ق����ال :فانطلق الرجل �إىل
امر�أته فذكر ذلك لها ،فقالت:
له����ا اهلل �إذن� ،أما وجد ر�سول
اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم -
�إال جليبيباً  ،وقد منعناها من
فالن وفالن؟!
والبنت يف �سرتها ت�ستمع،
فقال����ت� :أتري����دون �أن ت����ردوا
على ر�س����ول اهلل � -صلى اهلل
علي����ه و�سل����م � -أم����ره؟ وتلت
ق����ول اهلل تع����اىل« :وم����ا كان
مل�ؤم����ن وال م�ؤمن����ة �إذا ق�ض����ى
اهلل ور�سوله �أمراً �أن يكون لهم
اخلرية م����ن �أمرهم» الأحزاب
( )36ث����م قال����ت� :إن كان ق����د
ر�ضي����ه لكم فزوج����وه .فك�أنها
جلت عن �أبويها �إبهاما كان قد
خيم عليهم����ا ،وقاال� :صدقت،
ويف رواي����ة :ادفعوين �إليه ف�إنه
لن ي�ضيعني ،فذهب �أبوها �إىل
النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم
 -فق����ال� :إن كنت قد ر�ضيته

فق����د ر�ضين����اه ،ق����ال« :ف�����إين
ر�ضيت����ه» :فدع����ا له����ا ر�سول
اهلل � -صل����ى اهلل علي����ه و�سلم
�ص َّب عليها
 فق����ال« :الله����م ُاخل��ي�ر �صباً وال جتعل عي�شها
كداً كداً».
وكان جليبيب  -ر�ضي اهلل
عنه  -من خيار املجاهدين مع
ر�س����ول اهلل � -صلى اهلل عليه
و�سل����م  -وم����ن ال�سباقني �إىل
الغ����زوات من �أجل ال�شهادة يف
�سبيل اهلل رغب����ة يف �أن ينالها
وه����و يعل����م قدرها وم����ا �أعده
اهلل للمجاهدي����ن يف �سبيل����ه،
فع����ن �أب����ي ب����رزة الأ�سلم����ي -
ر�ضي اهلل عن����ه � -أن النبي -
�صل����ى اهلل عليه و�سلم  -كان
يف مغزى ل����ه ،ف�أفاء اهلل عليه
فقال لأ�صحابه« :هل تفقدون
من �أح����د» قالوا :نع����م ،فالنا
وفالن����ا وفالنا ثم ق����ال« :هل
تفق����دون م����ن �أح����د؟» قالوا:
نع����م ،فالنا وفالن����ا وفالنا ثم
قال :ه����ل تفقدون م����ن �أحد؟

قال����وا :ال  ،ق����ال« :لكني �أفقد
جليبيب����ا فاطلب����وه» فطلب يف
القتل����ى فوج����دوه �إىل جن����ب
�سبع����ة ق����د قتله����م ث����م قتلوه،
فجاء النبي � -صلى اهلل عليه
و�سل����م  -فوقف عليه ،فقال:
«قتل �سبعة ثم قتلوه ،هذا مني
و�أن����ا منه ،هذا مني و�أنا منه»:
فو�ضع����ه على �ساعدي����ه لي�س
ل����ه �إال �ساع����دا النبي � -صلى
اهلل عليه و�سلم  -قال :فحفر
ل����ه وو�ضع يف ق��ب�ره ومل يذكر
له غ�س����ل كم����ا روى م�سلم يف
�صحيحه والن�سائى ،وكما جاء
يف جممع الزوائد.
وهكذا لقي البطل جليبيب
رب����ه را�ضي����اً بع����د �أن جاه����د
يف اهلل ح����ق جه����اده فهنيئاً له
ر�ض����اء ر�س����ول اهلل � -صل����ى
اهلل علي����ه و�سل����م  -عليه يف
الدنيا ور�ضا ربه عليه يف نيله
لل�شه����ادة ومنزلت����ه يف اجلن����ة
الت����ي �أعده����ا اهلل للمتق��ي�ن،
ولعباده ال�صاحلني.
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ل َغ ُتنا� ...آخ ُر ُح�صوننا

ال ُأدب والهو ِّية
د .محمد حسان الطيان

يف �أدبنا العربي وقفات رائعات ل�شعراء و�أدباءَ ّ ،
تبدت فيها هوية هذا الأدب ،واعتزاز �أ�صحابه بها ،بل افتتانهم باللغة التي عبرّ ت عنه،
وهي العربية ال�شريفة ،لغة القر�آن الكرمي ،كما ّ َ
تبدى فيها ُ
ذود ه�ؤالء ال�شعراء عن لغتهم ،ومواجهة كل خطر يدهمها� ،أو عدو يرت ّ َب�ص
ً
تاركا للقارئ
بها؛ وهي �آخر ح�صوننا املهددة بالزوال لو كنتم تعلمون !!..و�س�أكتفي هنا بعر�ض منوذجني لهذا الأدب� ،أدب الهوية العربية،
ّ
ويحلق مع جمالهما ،وي�ست�شعر �أ�صالة �أ�صحابهما:
�أن يتذوّ ق بيانهما،

املتنبي �شاعر العربية الأكرب
النموذج الأول للمتنبي“ ،مالئ الدنيا و�شاغل النا�س” ،يف
ق�صيدته الرائعة ،التي قالها يف طريقه �إىل َع ُ
�ضد الدولة،
عندما م ّر ِ
بـ”�ش ْعب بَ ّوان”:
ِّ
“الشعب” ِط�����ي�����ب����� ًا ف������ي املَ����غ����ان����ي
َم�����غ�����ان�����ي
���������������ان
مب����������ن����������زل����������ة ال�����������رب�����������ي�����������ع م���������������ن ال���������������زم ِ
��������������ي ف�����ي�����ه�����ا
ول���������������ك ّ َ
���������������ن ال���������ف���������ت���������ى ال�������������� َع��������������رب ّ َ
���������ان
�������������د وال���������ل���������س ِ
�������������ب ال�����������وج�����������ه وال�������������ي ِ
�������������ري ُ
غ ِ

َّ����������������ة ل�������������و س������������������ار ف�����ي�����ه�����ا
َم
ِ
������������������ب ِج����������������ن ٍ
���������ل��������اع ُ
������������ر ُج������������م������������ان
س�����������ل�����������ي�����������م ْ َ
�����������ان ل��������������س��������������ا َر ِب������������تُ ْ
����������رس����������ا َن����������ن����������ا واخل�������������ي َ
�������������ل ح����ت����ى
َط������������� َب ْ
�������������ت ُف ْ
������������������ران
احل
�������ش�������ي ُ
ِ
��������������ر ْم��������������نَ م���������ن ِ
خ ِ
�������ت وإن َك ُ
َغ���������������� َد ْون����������������ا َت����������� ْن�����������فُ ُ
�����������ض األغ��������������ص��������������انُ ف����ي����ه
�������������راف�������������ه�������������ا ِم�������������ث َ
ْ�������������ل جْ ُ
�������������ان
ع��������ل��������ى أَ ْع
ال�������������م ِ
ِ
������س عني
����������ج نْ َ
�������ج������� ْئ ُ
�������ت وق����������د َح َ
�����ْب���� ال������ش������م َ
ف ِ
������ان������ي
وج����������� ْئ�����������ن م�����������ن ال��������ض��������ي��������اء مب�����������ا ك������ف ِ
وألْ������������قَ������������ى ال ّ َ
������ان������ي
��������������رقُ م�����ن�����ه�����ا ف���������ي َب������ن ِ
��������������ش ْ
����������ان
����������������ر ِم����������������ن ال���������� َب����������ن ِ
َدن�������������ان�������������ي�������������ر ًا َت ِ
����������������ف ُّ
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فهو على الرغم من انبهاره بهذا ِ
ال�شعب ،وهو �أحد متنزهات
الدنيا الأربعة :غوطة دم�شق ونهر الأبلّة ِ
و�ص ْغد
و�ش ْعب بَ ّوان ُ
راع ُه �أن العربي غريب فيه عن �أهله و�أ�صله ولغته ،بل
�سمرقندَ ،
�إن �سليمان عليه ال�سالم ،وهو الذي ال تخفى عليه لغة اجلن �أو
احليوان ،ليحتاج �إىل ترجمان لو �سار يف تلك الربوع.
وم��ن الطبيعي �أن ي��ذك��ر احل��م��ام بو�صفه رم���زاً لل�شوق
واحلنني ،فقد كان قلبه يف هذه الرحلة يلتفت �إىل الوراء� ،إىل
حيث �أقام يف دم�شق ،ويجره ذكر احلمام الذي ال يح�سن البيان
�إىل �إطالق ح�ســــرة على �أهل ال�شـــِعب لأنهـــم �أحوج من هذا
احلمام �إىل البيان ،كيف ال وهم ال يعرفون العربية وال يح�سنون
الكالم بها.
َ
��������������������������ورقُ فيها
�������������ام ال
ِإذا َغ����������نّ����������ى احل�������������م ُ
ُ
َ
������������������������ان
أَج����������������ا َب����������������ت����������������هُ أغ
�����������ان
�����������ق�����������ي ِ
ِ
������������������������ي ال ِ
ُّ
�������ام
َو َم����������������ن ِب�������ال ِ
�������ش�������ع ِ
�������ب أَح��������������������� َو ُج ِم�����������ن َح�������م ٍ
���������ان
ِإذا َغ������������نّ������������ى َون���������������������������ا َح ِإل�������������������ى ال��������� َب���������ي ِ
�شاعر النيل والعربية
و�أم��ا النموذج الآخ��ر فهو ل�شاعر النيل حافظ �إبراهيم،
يف ق�صيدته الرائعة التي قالها بل�سان العربية ،يرثي حلالها،
بعد �أن رماها �أعدا�ؤها بكل نقي�صة ،وهي التي �ش ّرفها املوىل
�سبحانه ب�أن كانت لغة وحيه وقر�آنه:
رج���������ع���������ت ل������ن������ف������س������ي ف������ات������ه������م������ت ح�����ص�����ات�����ي
ون�����������ادي�����������ت ق��������وم��������ي ف�����اح�����ت�����س�����ب�����ت ح�����ي�����ات�����ي
رم���������ون���������ي ب�����ع�����ق�����م ف���������ي ال�������ش�������ب�������اب ول����ي����ت����ن����ي
ع������ق������م������ت ف�������ل�������م أج�����������������زع ل���������ق���������ول ع�������دات�������ي
ول����������������������دت ومل������������������ا ل��������������م أج������������������د ل�������ع�������رائ�������س�������ي
�������������������اء وأدت ب�������ن�������ات�������ي
رج�����������������������������ا ًال واك�������������������ف
ً
وس�����������ع�����������ت ك�����������ت�����������اب اهلل ل�������ف�������ظ�������ا وغ���������اي���������ة
����������ات
وم����������������ا ض��������ق��������ت ع������������ن ٍآي ب������������ه وع����������ظ ِ

ف�����ك�����ي�����ف أض�������ي�������ق ال���������ي���������وم ع���������ن وص������������ف آل������ة
���������ات
وت���������ن���������س���������ي���������ق أس������������ـ������������م������������اء مل���������خ���������ت���������رع ِ
أن����������ا ال�����ب�����ح�����ر ف��������ي أح������ش������ائ������ه ال�����������������د ُّر ك����ام����ن
ف�����ه�����ل س���������اءل���������وا ال����������غ���������� ّواص ع�������ن ص����دف����ات����ي
ف������ي������ا وي������ح������ك������م أب�������ل�������ى وت������ب������ل������ى م����ح����اس����ن����ي
وم��������ن��������ك��������م وإن ع������������ز ال����������������������������دواء أس��������ات��������ي
ف�������ل�������ا ت���������ك���������ل���������ون���������ي ل������������ل������������زم������������ان ف�������إن�������ن�������ي
أخ����������������������اف ع�������ل�������ي�������ك�������م أن حت������ي������ن وف���������ات���������ي
وفيها يبني �أن عز الأم��ة من ع��زة لغتها ،وذلها من ذل
لغتها:
وم�������ن������� َع�������ةً
ً
َ�����������رب ِع������������������� ّزا َ
�����������رج ِ
أرى ل ِ
�����������ال ال�����������غ ِ
ُ
����������ات
وك����������������م َع������������������������ ّ َز أق
��������������ع ِ ّ
ٌ
��������������ز ل����������غ ِ
����������������������������وام ب ِ
��������زات َت������فَ������ ُنّ������ن������اً
أ َت������������������� ْوا أه�������� َل ُ
��������ج ِ
��������ه��������م ب��������ا ُمل��������ع ِ
ف�������ي�������ا ل��������ي�������� َت ُ
�������ات
�������م ِ
��������م ت������������أت������������و َن ب�������ال�������ك ِ
�������ل َ
��������ك ْ
�������ر ُب ُ
������ب
َ���������رب ن ِ
�������ك�������م م�������ن ج ِ
������اع ٌ
ُأي�������ط ِ
��������ب ال���������غ ِ
��������ان ِ
�����������ع َح�����ي�����ات�����ي
ُي�����������ن�����������ادي ِب������������������������ َوأدي ف���������ي َرب�����������ي ِ
ثم حني ال يجد �صدى لكلماته بني الأح��ي��اء ،يلتفت �إىل
الأموات مفاخراً بعظامهم النخرة ،ملا لهم من �أياد على العربية،
وملا �أبلوا يف �سبيل حفظها ،ورفع رايتها ،وملا يعرتيهم من احلزن
والأ�سى ملا �آلت �إليه من �ضعف وخ َور.
س����قَ����ى ُ
اجل�������زي�������رة ِ أَ ْع ُ
اهلل ف�����ي َب ْ
�����ظ�����م����� ًا
������ن
ِ
������ط ِ
��������ات��������ي
����������������ز ع������ل������ي������ه������ا أن ت����������ل�����ي���� َ
����������������ع ُّ
ن َق��������ن ِ
َي ِ
وح ِ�����ف ْ
������ف ْ
�����ظ�����تُ �����ه
������ظ������نَ ِو ِ
َح ِ
دادي ف������ي ال ِ�����ب�����ل�����ى َ
�������������������������م ا َ
�����������������رات
�����������������س
���������ب دائ
�������������ه ّ
ل ُ
ِ
حل َ
�������������ن ب���������ق���������ل ٍ
ِ
��������ر ُت أَه َ
َ�������ر ِب وال������ش������رقُ ُم ْ
������ط ِ������ر ٌق
���������ل ال�������غ ْ
وف��������اخَ ْ
������ك َ
األ ْع ُ
����������اء ب������ت������ل َ
���������رات
ّ���������خ ِ
��������������م ال��������� َن ِ
َح����������ي ً
��������������ظ ِ
ويختم برجاء يرفعه �إىل كتَّاب العربية ،ي�ستنه�ض هممهم،
ويحثهم على ِ ّ
بث احلياة يف لغتهم التي كاد املوت يق�ضي عليها،
منذراً �إياهم �إن مل يفعلوا مبوت هذه اللغة موتاً ال رجعة بعده:
�����اف ٌ
ّ�������اب َوا َ
������ش ِ������ر ال ُ
ِإل����������ى َم������ع َ
�����ل
���������ع ح ِ
جل���������م ُ
�������ك�������ت ِ
�������ط شَ ����ك����ات����ي
������س������ط ُ
������ت َرج��������ائ��������ي َب�������ع������� َد َب�������س ِ
َب َ
َ
��������إ ّم��������ا َح�������ي�������اةٌ َت������ب������ َع ُ
������ث امل�������ي�������تَ ف������ي ال ِ����ب����ل����ى
َف ِ
��������ت ف�������ي ِت�������ل َ
�����������وس ُرف������ات������ي
��������ب ُ
�������ك ال ُ
�����������رم ِ
َو ُت��������ن ِ
َ
ٌ
�����������ام�����������ة َب�����������ع����������� َد ُه
َو ِإ ّم����������������������������ا م
مَ���������������������ات ال ِق�����������ي َ
ٌ
���������ات
م
مَ�����������������ات َل�������� َع��������م��������ري َل������������م ُي���������قَ���������س بمِ َ ���������م ِ
هذه مناذج �صادقة للأدب الذي يعتز بهويته ،وين�شر مفاخر
�أمته ،ويذود عن حيا�ض لغته و�سمعته .فما �أجمله من �أدب،
وما �أنفعه من بيان ...وما �أحوجنا اليوم �إىل من ينحو نحو هذه
النماذج ،يف زمن العوملة ،و�ضياع الهوية ،وفقدان الذات �إىل حد
الذوبان يف الآخرين.

الغرسة ( 76يناير  -فبراير )2014

26

أفراح الوطن
عنـ ـ ــاوين الـمح ـ ـب ــة
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ي�����أت����ي اح���ت���ف���ال الكويت
ب���ع���ي���ده���ا ال����وط����ن����ي الثالث
واخل��م�����س�ين وع��ي��د التحرير
الثالث والع�شرين من الغزو
ال��ع��راق��ي ال��غ��ا���ش��م ه���ذا العام
و�����س����ط �أج�����������واء م�����ن الفرح
والتقدير للإجنازات الكبرية
ال��ت��ي حتققت يف ع��ه��د �سمو
�أم��ي��ر ال���ب�ل�اد ال�����ش��ي��خ �صباح
الأح����م����د اجل����اب����ر ال�صباح.
ح����ي����ث ت����رت����ق����ي ال����ك����وي����ت يف
م��������دارج ال���ت���ن���م���ي���ة ،م�سجلة
�إجن���ازات ح�ضارية رائ��ع��ة  ،ال
ينكرها �إال كل جاحد.
ان م���ف���ه���وم اال�ستقالل
كما تبلور يف فكر الكويتيني
ينطلق من جملة من الثوابت

وم��ض��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ام�ين ال���والء
ن����������������������������زار ق�������اس�������م�������ي�������ة
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واملرتكزات التي ا�ستندت �إليها
���س��ي��ا���س��ة ال���ك���وي���ت امل�ستمدة
من مبادئ وث��واب��ت ال�سيا�سة
اخلارجية الكويتية املتمثلة
يف احل���ف���اظ ع��ل��ى ا�ستقالل
ال�����ب��ل��اد وت���ع���م���ي���ق االنتماء
ال��ع��رب��ي والإ���س�لام��ي والدفاع
ع���ن ق�����ض��اي��ا الأم������ة ومبادئ
احل���ري���ة وال���ع���دل وال�������س�ل�ام ،
وت��ع��م��ي��ق ال��ع�لاق��ات م��ع كافة
دول العامل .
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ويت بقيادة �سمو �أمري
العام وقد بلغت الك
وت�أتي الأعياد هذا
ح ذرا �شاخمة ب�شتى
حمد اجلابر ال�صبا
الد ال�شيخ �صباح الأ
جتماعية والثقافية
الب
ية واالقت�صادية واال
ناحي احلياة ال�سيا�س
ق��راط��ي��ة والتعددية
م
��ة  ،وت��ث��ب��ت��ت ال��دمي��
���ص��ح��ي��ة وال��ع��م��ران��ي
احل��وار البناء التي
وال��
ن�سان وتنوعت منابر
�سيا�سية وحقوق اال
ال

قراطية وفاعليتها .
�سية للممار�سة الدمي
متثل القاعدة الأ�سا
قومية بيده املمدودة
�ير البالد ر�سالته ال
وق��د ترجم �سمو �أم
رة م��ن �ش�أنها جمع
ا�ستجابته لأي م��ب��اد
ال����دوام لأ���ش��ق��ائ��ه و
مومها وق�ضاياها �إىل
على
لأيام ر�سالة �أمته وه
مة  ،وحمل على مر ا
عندما ي�ضع ن�صب
الأ
 حفظه اهلل ورعاه -مل اخلارجي و�سموه
العا
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هار للكويت والأمة ،
عنا�صر القوة واالزد
يه حتقيق املزيد من
اال�ستقالل بالن�سبة
عين
وا�ضحة عن معاين
يعرب ب�صورة قوية و
�إمن��ا
والكويتيني جميعا .
 199كان �سيمفونية
ت
وي
للك
ن من �أكتوبر العام 2
ن ما تردد يوم الع�شري
نوابها � ،أما عنوانها
�إ
رداتها قادة الكويت و
عة النغمات عزف مف
رائ

�صاحب ال�سمو �أمري
شهرية التي �أطلقها
هو تلك الكلمات ال�
بر ال�صباح رحمه اهلل
ف
خ جابر الأحمد اجلا
لبالد املغفور له ال�شي
لكويت والكويت لنا»،
ا
بها اجلميع « كلنا ل
يف وقت �سابق وتغنى
ثناء لأنها وطن لهم
ع الكويتيني بال ا�ست
ذا ففرحها يعم جمي
ل
عا بال ا�ستثناء.
جمي ً
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ُ
تسقط ،إذ ًا ،نظرية فوكوياما!
ليس هناك حضارة خالدة ُم��ؤ َّب��دة...

هل تنتحر احلضارات
مصطفى سليمان

م���������ق���������ول���������ة «ن����������ه����������اي����������ة ال���������������ت���������������اري���������������خ» ُي��������������������������راد م��������ن��������ه��������ا ت������رس������ي������خ
س�������������ط�������������وة احل������������������ض������������������ارة األم����������������ي����������������رك����������������ي����������������ة ...إل���������������������ى األب���������������������د!

يف الع�صور الو�سطى �سيطرت الكني�سة وحماكم التفتي�ش
بالتحالف مع رجال الإقطاع والنبالء على جميع مظاهر
ً
حرقا
احلياة ،حيث ُ�سجن �أو �أُعدم العلماء والفال�سفة
(حمنة غاليليو� ،إحراق �سافونا روال ،وجيوردانو برونو،
ومايكل �سريفيتيو�س .)...ثم كان االنقالب ال�صناعي
حتول ح�ضارية �شاملة ،فانتقلت �أوروبا
الأوروبي نقطة
ّ
من حالة التخلف واالنهيار �إىل مرحلة التطور واالزدهار.
ت�شته ال�سفن .فدخلت ،يف
هبت مبا مل
لكن ال��ري��اح ّ
ِ
بع�ض دول��ه��ا ،بعد االزده����ار �إىل مرحلة االنتحار!
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ه�����������ك�����������ذا ي�������ل�������ت�������ق�������ي أب������������وح������������ي������������ان ال����������ت����������وح����������ي����������دي اب������������������ن ال���������ق���������رن
ال��������������راب��������������ع ال����������ه����������ج����������ري م������������ع ف����ل���اس��������ف��������ة احل��������������ض��������������ارة احل�������دي�������ث���ي���ن
فقد ك�شفت درا�سة ر�سمية
�أن م���ع���دالت االن���ت���ح���ار يف
بريطانيا ارتفعت ب�صورة حادة
منذ دخول البالد فرتة الركود
االق��ت�����ص��ادي؛ فاملنتحرون
باالرمتاء على ق�ضبان �سكة
القطارات حتى �شهر نوفمرب
من العام  2012بلغ عديدهم
 2500منتحر .ه�����ؤالء هم
املنتحرون «ق��ط��اري��اً» فقط!
وك�����ش��ف��ت درا����س���ة ،ن�شرتها
�صحيفة «ديلي ميل» �أن نحو
� 3500شخ�ص �أقدموا على
االنتحار يف العام  ،2011يف
ح�ين �شهدت بع�ض املناطق
الغنية يف بريطانيا ارتفاعاً
بن�سبة  50يف املئة يف حاالت
االنتحار من جراء �إفال�س
م�����ص��ارف �أو �أف�����راد� ،أو
ع����دم ق����درة ب��ع�����ض��ه��م على
ت�سديد القرو�ض ال�سكنية ،ما
ا�ستوجب م�صادرة منازلهم.
ول�����و خل�����ص��ن��ا م�سرية
احل�����ض��ارة الأوروب����ي����ة منذ
ع�صور ال��ظ�لام حتى اليوم
لتذ ّكرنا �أحمد �شوقي يف قوله
عن احلب« :نظرة فابت�سامة
ف�����س�لام ...ف��ك�لام فموعد
ف��ل��ق��اء» ،ولقلنا حم��اك�ين له
وم��ل ّ
��خ�����ص�ين م��راح��ل ن�شوء
ٌ
ِنحطاط
احل�ضارة املنتحرة :ا
فنه�ض ٌة ف��ازده��ا ُر ...فركو ٌد
يكون فيه انتحا ُر!
ال��ي��اب��ان��ي��ون ينتحرون.
الإ�سكندنافيون ينتحرون.

�أح��ف��اد بريطانيا العظمى
ينتحرون...
هل احل�ضارة تنتحر!...
وملاذا؟
يف تراثنا العربي ي�شمخ
�أبوح ّيان التوحيدي يف كتابه
«الإمتاع وامل�ؤان�سة» يف حديثه
عن ن�شوء وارتقاء احل�ضارات
ث��م ان��ه��ي��اره��ا .فهو ي��رى �أن
انحالل احل�ضارات �إمنا يتم
حني تنحل �أخ�لاق ال�شعوب
وت�����ض��ط��رب ق��ي��م��ه��ا .ويبدو
هذا من عر�ضه حلديث �أبي
حامد املَ��� ْر َورزي عن �سقوط
احل�ضارة الفار�سية القدمية
(ب�سبب �سريتهم القبيحة)� ،أي
ين�سب االنهيار �إىل انحالل
القيم الأخالقية مبفهومها
ال�شمويل.
وب��ه��ذا يلتقي �أبوحيان
م����ع ف�ل�ا����س���ف���ة احل�������ض���ارة
احل��دي��ث�ين يف ه���ذا املجال
م��ن �أم��ث��ال« :باتي�ستافيكو»
���ص��اح��ب ن��ظ��ري��ة ال�����دورات
التاريخية ،و«ا�شبنغلر» الذي
�أن�ش�أ ما ي�سمى «مورفولوجيا
احل�����ض��ارة»� ،أي ع��ل��م حياة
احل�����ض��ارة وم��وت��ه��ا .وكذلك
«�أرنولد توينبي» الذي ا�شتهر
بفل�سفة التحدي واال�ستجابة
والنظرة ال�شمولية يف تف�سري
احلوادث التاريخية .و�أخرياً
«�إدوارد جيبون» ال��ذي �أكد
دور انهيار القيم يف �سقوط
وان����ح��ل�ال الإم��ب�راط����وري����ة

الرومانية.
وال يُ َظ ُن �أننا نبالغ حني
نقرن �أب��ا ح�� ّي��ان �إىل ه�ؤالء
ال��ف�لا���س��ف��ة احل�ضاريني.
�صحيح �أن��ه لي�س م���ؤ ّرخ��اً �أو
فيل�سوفاً ح�ضارياً
خمت�صاً،
ّ
ول��ك��ن �إ����ش���ارات���ه الل ّماحة
والدقيقة والنفاذة �إىل «�أوائل
الأم����ور» ،كما ي��ق��ول ،جتعله
يلتقي مع ه�ؤالء العمالقة يف
النظرة ال�شمولية ،وفل�سفة
احلوادث التاريخية .هذا �إذا
و�ضعنا �أمام �أعيننا حقيقتني:
�أواله��م��ا البعد الزمني بينه
وبني ه�ؤالء ،والأخرى �إحراقه
كتبه ب��ي��دي��ه ،ومل ي��ن�� ُج منها
�إال املطبوع الآن عن �أ�صول
ن�سخت وانت�شرت بني �أيدي
النا�س .والإبحار يف كتب �أبي
ح ّيان املتبقية يدل على ثقافة
مو�سوعية فذة؛ وال عجب فهو
اب��ن ال��ق��رن ال��راب��ع الهجري
«ع�صر النه�ضة الإ�سالمية
الذهبي» ،كما �س ّماه «�آدم متز»
يف كتابه ال�شهري «احل�ضارة
الإ�سالمية يف القرن الرابع
الهجري� ،أو ع�صر النه�ضة
يف الإ���س�لام» ت�شبيهاً بع�صر
النه�ضة الأوروبية.
وه�������ن�������اك ال�����ع�����وام�����ل
االق��ت�����ص��ادي��ة والع�سكرية،
و�سنن الكون واحل��ي��اة .فكل
ُ
ً
ً
مولود� ،إن�سانا وحيوانا ونباتا،
دوالً
ٍ
وح�ضارات وكواكب...
خ���ا����ض��� ٌع ل���ق���ان���ون الن�شوء
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واالرتقاء والفناء .ومن يقر�أ
رواي��ة «ع��امل جديد �شجاع»
للربيطاين «�ألدو�س هك�سلي»
ْ
ي����درك ت��ل��ك ال��ه��واج�����س من
�إمكان ا�ضمحالل احل�ضارة
الغربية ب�سبب انحالل القيم
الأخالقية ال�شاملة وتقهقرها
�أم����ام ���س��ط��وة التكنولوجيا
وجربوتها وقيمها املادية� ،إىل
جانب العوامل الأخرى.
الفيل�سوف الأمريكي-
الياباين «فوكوياما» يف كتابه
املثري «نهاية ال��ت��اري��خ» �أراد
�أن يُ��خ��رج الر�أ�سمالية من
دورة الكون واحلياة :الن�شوء
واالرت����ق����اء وال���ف���ن���اء .لكن
ال��ت��اري��خ ال ينتهي ,ونظرية
«فوكوياما» ر َّوجها املنظرون
اال�سرتاتيجيون الأمريكيون
ل�ير���س��خ��وا ف��ك��رة الدميومة
ِّ
احل�ضارية الأمريكية ح�صراً,
ولي�س الغربية �أو الأوروبية.
ونظرية نهاية التاريخ �ضد
منطق التاريخ نف�سه؛ فالتاريخ
ال ي�����س�ير جم�����راه الزمني
بخط م�ستقيم �أو عمودي �أو
�شاقويل ,بل بحركة حلزونية,
�أي ه��ن��اك دوائ���ر ح�ضارية
تت�صاعد وتتفاعل ,وعندما
ت�سيطر ح�ضارةٌ ما بثقافتها,
باملفهوم ال�شامل لكلمة ثقافة,
ف�إنها ال حتدد م�سرية التاريخ
�أو م�صريه ,بل تفر�ض ر�ؤى
ومنطاً و�سيادة �سيا�سية� ,أو
�سيادية على �أمم �أخ��رى يف
تفكريها �أو لغتها �أو عقيدتها
الدينية� ,أو منط احلياة .فقد
فر�ضت احل�����ض��ارة العربية
ل��غ��ت��ه��ا وع��ق��ي��دت��ه��ا الدينية
ومنط معي�شتها لقرون على

ك��ل م��ول��ود خ��اض ٌ��ع ل��ق��ان��ون ال��ن��ش��وء واالرت���ق���اء
وال���������ف���������ن���������اء ...إن������ه������ا ُس ُ
������ن�����ن ال�������ك�������ون واحل������ي������اة
كثري من بقاع العامل ,ولكن
�إىل حني ن�شوء خط حلزوين
ح�ضاري جديد .ففي �إ�سبانيا
(الأندل�س) كانت اللغة العربية
ومن��ط املعي�شة الإ�سالمية
والعلوم العربية هي ال�سائدة,
ح��ت��ى ق���ام «ال��ق�����س �ألفارو»
بدعوته الكن�سية القومية،
و�أخذ يتج ّول يف �أنحاء �إ�سبانياً
مبدياً امتعا�ضه من ال�شباب
الأ�سباين الذي يتباهى بت�أبطه
الكتب العربية وحتدثه باللغة
العربية ,بل �إن بع�ض ملوك
�أوروب��ا كانوا يلب�سون معطف
ال��ت��ت��وي��ج امل��ط��رز احلوا�شي
باخلطوط العربية ,متاماً كما
يتباهى العامل اليوم بارتداء
اجل��ي��ن��ز الأم��ي��رك�����ي .وقد

عر�ضت �صورة هذا املعطف
امل�ست�شرقة الأملانية «زيغريد
هونكه» يف كتابها التوثيقي
الفريد «�شم�س العرب ت�سطع
على الغرب».
التاريخ ال ينتهي
ال��ت��اري��خ� ،إذاً ،ال ينتهي،
ب���ل ت��ن��ت��ه��ي ���س��ط��وة بع�ض
احل�ضارات .ومقولة «نهاية
التاريخ» لفوكوياما يُراد منها
ت��ر���س��ي��خ ���س��ط��وة احل�ضارة
الأمريكية �إىل الأب��د ,والتي
هي يف ال��واق��ع نتاج العقول
ال��ب�����ش��ري��ة امل���ه���اج���رة �إىل
ق���ارة �أم�يرك��ا ول��ي�����س العقل
الأمريكي ...العقل الأمريكي
ع��ق��ل �أمم����ي ،وه����ذا العقل
عندما تتوافر له يف موطنه

ال�شروط املو�ضوعية لإنتاج
ح�������ض���ارة ج���دي���دة ف�سوف
ي�سيطر ب�سطوة جديدة ،ولن
يتوقف التاريخ عندها �أي�ضاً،
ول��ن��ت��ذ ّك��ر م��ق��ول��ة نابليون:
«اح�����ذروا ال��ت��ن�ين الأ�صفر،
فهو يوماً ما �سيبتلع العامل».
وها هي ال�صني تنتف�ض تنيناً
اقت�صادياً �أ�سطورياً ,وبد�أت
ت��غ��زو ال��ف�����ض��اء .فاحل�ضارة
الأم�يرك��ي��ة حلقة حلزونية
�أخ��رى من حلقات حلزونيةِ
التاريخ.
و�صموئيل هنتغنتون يف
كتابه عن «�صدام احل�ضارات»
يُبدي قلقه من احل�ضارات التي
ت�سعى �إىل النه�ضة املتجددة،
ويدعو �إىل املواجهة واحلذر
والت�صدي واحل�����ص��ار لدول
تلك احل�ضارات ذات التاريخ
العريق والتي ت�سعى �إىل بعث
�أجم��اد هذا التاريخ ،ومنها:
ال�صني وال��ع��رب وامل�سلمون
وال��ه��ن��د� ...أو ال��ق��وى التي
ت�سعى �إىل التحدي احل�ضاري
للغرب ،مثل رو�سيا ،ويالحظ
�أن هناك من ورث ح�ضارات
عريقة ،لكنه ال ي�شكل خطراً
على احل�ضارة الأمريكية ،مثل
اليونان فهي دولة متو�سطية
وريثة ح�ضارة عريقة ،لكن
ال خ��وف منها لأن��ه ال يوجد
من يدعو �إىل بعث احل�ضارة
اليونانية وت�شكيل ح�ضارة
ج��دي��دة م��وازي��ة �أو متح ّدية
للح�ضارة الأمريكية.
ولنتذكر خطاباً للرئي�س
ب��و���ش االب���ن عندما ق��ال �إن
الإ���س�لام��ي�ين «الإرهابيني»
يحلمون بت�أ�سي�س �إمرباطورية
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احلضارات احليّة ُت ُ
بعث من الرماد كطائر الفينيق ...إنها التي يخشاها «صموئيل هنتغنتون»!
ج���دي���دة م���ن �إ���س��ب��ان��ي��ا �إىل
ال�صني .وهو ي�شري بذلك �إىل
ت�أ�سي�س الإمرباطورية العربية
الإ�سالمية التي �سادت من
الأندل�س حتى حدود ال�صني.
ال���ع���رب امل��ع��ا���ص��رون ال
ي�سعون �إال �إىل ن�شوء نه�ضة
ح�ضارية �شاملة ،تت�أ�س�س
على ركائز الإن�سانية من دون
عن�صرية كما كانت النازية
والفا�شية وال�صهيونية اليوم،
وعلى ركائز اال�ستقالل من
دون ت��ب��ع��ي��ة ...ورح����م اهلل
ح���رك���ة «ع�����دم االن���ح���ي���از»!
و�أي�ضاً نه�ضة العرب -التي
تكبو منذ ال��دع��وة �إليها يف
زمن حممد علي -هي لي�ست
تو�سعية ،بل ت�سعى �إىل حترير
ّ

تو�سع فيه الآخ��رون على
ما َّ
ح�����س��اب الأرا����ض���ي العربية
ب��دع��م م���ن ال��واق��ع�ين حتت
وط�أة و�سوا�س «العربوفوبيا»
و»الإ���س�لام��وف��وب��ي��ا» .فهناك
يف امل��غ��رب �سبتة ومليلية
م��دي��ن��ت��ان الت�������زاالن حتت
االحتالل الإ�سباين منذ طرد
العرب من الأندل�س .وهناك
أرا�ض
فل�سطني ،واجلوالن ،و� ٍ
�أخرى التزال حتت االحتالل
ال�صهيوين يف لبنان (مزارع
���ش��ب��ع��ا وت��ل�ال كفر�شوبا)،
وهناك خما�ضات ع�سرية يف
كثري من ال��دول العربية وال
�أح��د ق��ادر على التك ّ ُهن مبا
�ستلده من مواليد!
وال مي���ك���ن �أن ي�سعى

امل�������س���ل���م���ون �إىل �إن����ت����اج
الإم�ب�راط���وري���ة الإ�سالمية
القدمية .فهذا �ضد منطق
التاريخ ون�شوء احل�ضارات،
ثم موتها �أو انبعاثها ...لكن
النه�ضة واالن��ب��ع��اث تكونان
مبظاهر ج��دي��دة� ،إذا كانت
هذه احل�ضارة متتلك مق ّومات
التج ّدد ولي�س بذور الفناء �أو
االندثار.
ل��ن ينتهي ال��ت��اري��خ عند
�أق������دام �أم�ي�رك���ا ،و�سيبقى
الإن�������س���ان ي��ب��دع ح�ضارات
جديدة متفاعلة ،بعيداً عن
ال��ه��ي��م��ن��ة وال��ب��ع��د الواحد،
ب��ح�����س��ب ت�����س��م��ي��ة «هربرت
ماركيوز» يف كتابه «الإن�سان
ذو البعد الواحد» ،و�ست�سقط

نظرية «ف��وك��وي��ام��ا» ،فلي�س
هناك ح�ضارة خالدة م�ؤ ّبَدة.
ف��ه��ن��اك دائ���م���اً ح�ضارات
تنتحر ،و�أخرى تنتظر!
ح�ضارات متوت وتندثر،
و�أخ����رى مت���وت �سرير ّيا...
انتظاراً ملوت نهائي ،و�أخرية
كاخلاليا النائمة تُبعث كطائر
الفينيق م��ن رم��اد احلريق.
وتلك هي احل�ضارات احل ّية
التي متتلك مق ّومات التج ّ ُدد
والتجديد والتطوير ،ومنها
احل�����ض��ارات ال��ت��ي يخ�شاها
���ص��م��وئ��ي��ل ه��ن��ت��غ��ن��ت��ون يف
كتابه «�صراع احل�ضارات»،
ويح ّذر منها الغرب ...ف�أين
نحن من كل هذه النظريات
والتح ّديات؟
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من دونها ليس مبقدور املرء أن يجد معنى حلياته

بااللتزام والعرفان ...حتيا الوطنية
منصور مبارك
«الوطن �أغلى على املرء من حياته» ،قالها «�شي�شرون» فقيه روما ذات
يوم ،فاخت�صر يف عبارة موجزة ذروة عالقة الفرد بوطنه والقاعدة
الذهبية التي تلخ�ص قيمة الأر�ض للفرد الذي ينتمي �إليها .ودرج
علماء ال�سيا�سة واالجتماع على ت�سمية هذه احلالة بـ»الوطنية».
ً
فالوطنية وفقا لذلك تت�ضمن �شعوراً بالعرفان ،وحتديداً
�ضربا
ً
معينا منه .ويت�أتى العرفان من الفوائد واملزايا التي يغدقها الوطن
على الفرد و�أولها االنتماء .وبو�سعنا تبينّ البعد الأخالقي يف
تت�صل
عالقة كهذه من خالل مفهومَ ّي البذل والتلقي ،فعربهما ّ
الوطنية بالأخالق وحتتل الأوىل مكانة �أ�سا�سية يف ثقافة املجتمع.

وي��ح��ق لنا ال��ت�����س��ا�ؤل عن
الكيفية املثلى التي ي��رد بها
الفرد العرفان لوطنه ،على
النحو ال���ذي يرتقي بوطنه
ح�����ض��اري��اً وم���دن���ي���اً ...فمن
نافل القول هناك العديد من
الأ�شياء التي ميكن للمرء �أن
ي�سدد بها دين وطنه عليه� ،إال
�أن العمل ي�أتي يف مق ّدمها؛
وهذا التف�ضيل للعمل على ما

�سواه مر ّ ُده �إىل العمل كمفهوم
ومم��ار���س��ة ي�ستبطن قيماً
�إن�سانية متعددة ،ومن ثم ف�إنه
متوافق مع البعد الأخالقي
الذي يلتحم بالوطنية.
وع���ن���دم���ا ن���ت���ح���دث عن
العمل ف�إننا ب�صورة تلقائية
جننح للحديث عن االلتزام.
فالعالقة بني العمل وااللتزام
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جوهرية ومرتابطة ال تقوم
لأح��ده��م��ا ق��ائ��م��ة م��ن دون
الآخر .ولكن هناك ا�ستثناءات
ت�صدق على املجتمعات كافة،
فلي�س الب�شر جميعهم يعملون،
وعلى الرغم من �أن البطالة
جتثم على �صدر الكثريين �إال
�أن بع�ض من لديهم وظائف
يتمنون لو �أنهم ال ميار�سون
العمل ،فنجدهم يتفلتون منه
�أو ي��ع�� ّدون��ه �أم���راً م�ضجراً.
وع��ل��ى النقي�ض منهم جند
�أن الفخورين بوظائفهم ومبا
ميار�سونه من �أعمال يحققون
جناحاً كبرياً فيها ،وال�سبب
يف ذل��ك �أن مهنتهم ت�شكل
بالن�سبة لهم اجلوهر الذي
ينه�ض عليه معنى حياتهم.
وذل���ك �أم���ر ع��ل��ى ق���در كبري
من الأهمية� ،إذ لي�س مبقدور
امل��رء �أن يجد معنى حلياته
�إال من خالل فكرة االلتزام
التي ت�أخذ �شكلها الوا�ضح
وامل��ك��ت��م��ل يف الوطنية...
التب�صر �سنجد
وبقليل من
ُّ
�أن ثمة و�شيجة �أخ��رى ت�شد
الوطنية ،من حيث هي �شعور
بالعرفان� ،إىل العمل بو�صفه
ال��ت��زام��اً ج��وه��ري��اً يف حياة
الإن�سان.
بالطبع قد يثري البع�ض
اع�ت�را����ض���ات ح���ول تعريف
العمل وم��ا ال���ذي يعنيه يف
املقام الأول ،وبخا�صة يف زمن
التقانة والعوملة .وعلى الرغم
من �صعوبة تعريف العمل لأن
الأف��راد قد ميار�سون �أحياناً
�أع��م��االً وال يتقا�ضون عليها
�أجراً ،ولك ْن هناك على الأقل

ال��ع��م��ل قيمة مرتبطة
باملدنية واحلضارة...
وم����������ص���������� ُبّ����������هُ األخ�������ي�������ر
ف���������ي ن������ه������ر ال�����وط�����ن�����ي�����ة

ات���ف���ا ٌق ع��ل��ى ارت���ب���اط فكرة
الن�شاط الإن�����س��اين واجلهد
ال���ذي يبذله امل���رء بالعمل،
ال مادياً
وعلى تقا�ضيه مقاب ً
�أو عينياً لقاء ذلك الن�شاط
واجلهد .وهذا ما مييز العمل
ع��ن ال��ه��واي��ة .فعلى �سبيل
املثال قد جند �شخ�صاً يق�ضي
�أوق��ات فراغه بالعزف على
البيانو ويجيد العزف عليه،
ولكننا ل��ن ن��ع�� َّده مو�سيقياً
حمرتفاً طاملا مل يك�سب قوت
يومه من عزفه على البيانو.
فالوظيفة تتطلب من �شاغلها
ج��ه��داً ومت�� ّي��زاً يف الن�شاط
ال�����ذي مي��ار���س��ه ك���ي يكون
ح�صوله على الأج��ر مقابلها
�أمراً م�شروعاً.
العمل قيمة
م��ا �سبق ي��و���ض��ح ب�شكل
ُّ
التبطل ،ول��و جرى
جلي �أن
متويهه ب�أقنعة خمتلفة ،ف�إنه
ي�����س��دد ط��ع��ن��ة جن�ل�اء ملبد�أ

االل��ت��زام ،ولثالثية :الوطنية
والأخ��ل��اق وم��ع��ن��ى احلياة.
ولي�س ذلك من باب التهويل،
فالعمل عالوة على ذلك قيمة
مرتبطة باملدنية واحل�ضارة،
ويجد م�ص َّبه الأخري يف نهر
الوطنية الذي من خالله جتدد
الوطنية مياهها وتكت�سب
ع��م��ق��اً وث��ب��ات��اً .ون��ح��ن هنا
نتحدث عن عمل ال يت�ض َّمن
ن�شاطاً فقط ،بل يق ّدم كذلك
قيمة للمجتمع .فااللتزام
والتفاين يو ّلدان القيم التي
ترتقي بالوطن ،فهناك من
ميار�س �أن�شطة لك�سب املال
لكنها ال تع ّ ُد �أعماالً تنتج قيماً
ينتفع بها الوطن ،مثل �أولئك
الذين يندرجون حتت م�سمى
«البطالة املقنعة»؛ فه�ؤالء
ي�ستنزفون الوطن فيلحقون
ب��ه ال��وه��ن وال�����ض��ع��ف ،ذلك
�أنهم يتلقون �أج��راً عن عمل
ال يقومون به� ،أو ال مينحونه

االلتزام والتفاين املطلوبني.
ه�ؤالء بو�سعنا �أن ن�ش ِ ّبههم
باملت�س ّولني الذين ميار�سون
الت�س ّول كوظيفة ت��د ّ ُر عليهم
ال������رزق ...وال ب��� ّد ه��ن��ا من
الإقرار ب�أنهم بالفعل ميار�سون
عم ً
ال؛ فاملت�س ّولون� ،أو بع�ضهم
ممن ميار�س الت�س ّول ب�شكل
تقليدي ،يق�ضون وقتاً طوي ً
ال
يف ال�شارع ي�ستجدون املا ّرة
كي يهبوهم قلي ً
ال من املال،
ولذلك ف�إن الت�س ّول يف حقيقة
الأم����ر ه��و ن�����ش��اط مي ّ ُدهم
باملال �إن كانوا حمظوظني.
ولكن ال�سبب يف الإحجام عن
ت�سمية الت�س ّول بـ«الوظيفة»،
على الرغم من �أنه يد ّ ُر ماالً،
يكمن يف �أن املت�س ّول ال يك�سب
املال نظري قيامه ب�شيء ذي
قيمة ملن يدفعه له .كما �أنهم
(املت�سولون) كالبطالة املقنعة،
ِّ
مل يتم توظيفهم لكي يجل�سوا
�ساعات ط��واالً على نوا�صي
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ال�شوارع كل يوم ،ويُدفع لهم
نظري قيامهم بذلك فقط.
وللحق ف�إن هذا ال�صنف
من الب�شر يجهل �أن العمل
�أمر جوهري يف تكوين الفرد
ل��ه��وي��ت��ه� ،أو حل��ي��ات��ه ب�صفة
عامة .و�أنه كي ي�صنع لنف�سه
يتوجب
�سرية حياة متما�سكة
َّ
ع��ل��ي��ه االل����ت����زام بوظيفته؛
فالقيام بهذا يجعل له مو�ضعاً
يف املجتمع والوطن ومينحه
ال�شعور ب��االن��ت��م��اء في�صبح
ق���ادراً على �أن ي��روي ق�صة
حياته على �ضوء تفانيه يف
العمل ...ورمب��ا لهذا حينما
يتقاعد الأ�شخا�ص �أو يفقدون
وظ��ائ��ف��ه��م �أو ي��ع��ج��زون عن
العثور على وظيفة ،ي�شعرون
بالالجدوى ،وك�أن ال هوية لهم.
ولي�س ذلك بالأمر امل�ستغرب،
فهم يفتقدون التزاماً مهماً
حد
جت��اه ن�شاط ي��ق ِ ّ��دم �إىل ٍ ّ
كبري تعريفاً حلياتهم ،ولك ْن
أ�سباب �أخرى
بالطبع هناك �
ٌ
لرغبة النا�س يف العمل ،لع َّل
�أكرثها و�ضوحاً حاجتهم �إىل
املال ورغبتهم يف ك�سبه.
حني يكون املال غاية املرء
من العمل دون تفكري بالقيم
امل��رت��ب��ط��ة ب���ه ف����إن���ه ي�صبح
ذا قيمة «�أدات���ي���ة» .فهناك
كثريون ال يقيمون اهتماماً
كبرياً للعمل الذي يقومون به
من �أجل ك�سب املال ،ماداموا
قادرين على �أدائ��ه .ولكن يف
الوقت عينه ،ع��ادة ما تكون
ه��ن��اك ع�لاق��ة ب�ي�ن العمل
والرغبة يف حتقيق �أم��ر ذي
�أهمية �شخ�صية ،والرغبة يف

ال������ع������رف������ان ي����ت����ج����ل����ى ف�������ي إدراك ال�������ف�������رد مل�������ا ي���غ���دق���ه
ال��������وط��������ن ع�����ل�����ي�����ه م��������ن م������������زاي������������ا ...أول��������ه��������ا االن������ت������م������اء

انتزاع اعرتاف من الآخرين
بقيام الفرد ب�أمر مميز يعود
بالنفع على القطاع الكبري
من الب�شر الذين يتكون منهم
الوطن .و�أحياناً يكون ال�سبب
يف ذلك رغبة املرء يف �أن ي�ؤكد
الآخرون قيمة ما �أجنزه ،ومن
ثم ت�سديده بع�ضاً من ال َّدين
للوطن واملجتمع.
وم��ن املهم هنا مالحظة
احلاجة �إىل االعرتاف الذي
ين�شده امل��رء ،فهو ال يبحث
عن م��ال �أو �سلطة بقدر ما
ي��ري��د م��ن الآخ��ري��ن الإق���رار
ب�أنه ق ّدم �شيئاً مم ّيزاً ملجتمعه
ولوطنه ...فلنتخ ّيل - ،على
�سبيل امل��ث��ال � -أن م�ؤلفاً
اكت�شف �أن رج ً
ال �سرق كتابه
وحقق ث��روة م��ن وراء ذلك.
رمبا �أدرك النا�س حقيقة �أن
«الل�ص» ما كان ليتك َّبد عناء
هذه «ال�سرقة العلمية» لو مل
يكن الكتاب امل�سروق ذا قيمة
كبرية جعلته هدفاً لل�سرقة
وما يرتبط بها من م�شقات.
وم��ع ذل���ك� ،إن �أق���ام امل�ؤلف
دعوى ملقا�ضاة ال�سارق رمبا
يح�صل على تعوي�ض مادي
يَجرب بع�ض ال�ضرر الذي حلق
به .غري �أن املال �سيعجز عن
حمو ا َ
جل�� َزع والأمل؛ فامل�ؤلف
الأ���ص��ل��ي ك��ان ي���و ّ ُد �أن يعلم
النا�س �أنه هو من قام بت�أليف
الكتاب ولي�س ال�سارق ،كي
ي��ع��رف اجل��م��ي��ع م���ا �أجن���زه
وق ّدمه من قيمة للمجتمع...
فالعمل امل��ن��ط��وي على قيم
أ�سا�سي
مكو ٌن �
�إن�سانية هو
ِّ
ٌّ
للوطنية.

الغرسة ( 76يناير  -فبراير )2014

37

ال�������ش�������ه�������ي�������د ف�����������ي ال��������������درام��������������ا امل������س������رح������ي������ة

كتـابـة
مبـداد الـدّم
د .نادر القنّة

يكت�سب مفهوم ال�شهيد يف �سياق املفاهيم الدينية،
وال��ن��زع��ات الوطنية ،والأع����راف االجتماعية،
والتقاليد الرتاثية قيمة عليا ملا بذله الإن�سان/
ال�شهيد ،يف �سبيل �إعالء قيمة عليا� ،أو هدف �أ�سمى ..
ً
ً
قد يكون عقيدة �أو ً
وطنا� ،أو فكرة،
م�شروعا � ،أو
حقا
ً
واجبا ..لذلك دفع حياته وهي �أغلى ما ميلك -
�أو
ً
ً
ً
ثمنا لهذه القيمة �أو لهذا الهدف..
مر�ضيا -
را�ضيا
لذلك ا�ستحق التخليد ..ليبقى فعله ً -
حيا ،خالداً
ً
ً
ا�ستثنائيا
ومنوذجا
يف ذاكرة الأجيال ،والأوطان،
للت�ضحية والفداء والبطولة يف �سبيل الإعتزاز مبا
ي�ؤمن به ،ويراه �أغلى من روحه و�أكرث قيمة من حياته.
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كاظم القالف

مرمي الغ�ضبان

من�صور املن�صور

علي �أحمد باكثري

اال�ست�شهاد وال�شهيد يف
الدراما
كان ،وال ي����زال مو�ضوع����ا
ال�شهيد واال�ست�شهاد ،يعتربان
من �أهم املو�ضوعات �إثارة يف
امل�س����رح ،وعلى وجه التحديد
يف امل�س����رح االجتماع����ي..
كونهم����ا ي�شكالن قيمة كربى
خا�ص����ة �إذا م����ا ارتب����ط فعل
اال�ست�شهاد مب�صطلح (اجلهاد
املقد�����س)� ،أو بق�ضايا وطنية
مركزية كالدف����اع عن الوطن
والت�ضحي����ة يف �سبيل����ه� ،أو
ارتبط مبفاهيم ومثل �إن�سانية
عليا  ..فال�شهادة هنا ،و�سيلة
�إىل غاية كربى.
وكت����اب امل�س����رح العربي،
وبرفقتهم املخرجون واملمثلون
والتقنيــــ����ون عل����ى اخت��ل�اف
اجتاهاته����م الفني����ة والأدبية،
و�إنتماءاتهــــ����م االجتماعي����ة،
�أول����وا هذي����ن املو�ضوع��ي�ن:
وال�شهي����د)
(اال�ست�شه����اد
اهتمام����اً بالغ����اً ،وتناولوهما
من زواي����ا خمتلفة عرب �أزمنة
متعاقب����ة ممت����دة تقريب����اً من
عمر امل�سرح العربي.
وهــــــ����ذه الدرا�ســــــــ����ة ال
ميكنهـــ����ا �إجراء م�سح درا�سي
�شام����ل ل����كل م����ا مت �إجن����ازه
ع����ن مو�ضوع����ي :اال�ست�شهاد

وال�شهي����د يف تاري����خ امل�س����رح
العرب����ي ،وميك����ن الإ�ش����ارة
ال�سريعة �إىل �أهم امل�سرحيات
العربي����ة التي تناول����ت ب�شكل
�صري����ح املو�ضوع��ي�ن فع����ل
اال�ست�شه����اد ومكانة ال�شهيد.
ولأن مو�ضوع����ي اال�ست�شه����اد
ومكان����ة ال�شهي����د غالب����اً
م����ا ينفج����ران يف الدرام����ا
امل�سرحية ،ف�إننا نر�صد بع�ضاً
من هذه الأعمال ،على �سبيل
الإ�شارة فقط:
 �شهداء االنتقام �أو قاتل �أخيهم�سرحي����ة مركب����ة م����ن
خم�سة ف�صول ،ت�أليف الكاتب
ال�س����وري عبدالوه����اب �أب����و
ال�سعود.
 �شهداء الإخال�صت�أليف علي علي نور ،وهي
م�سرحية م�صرية ،ظهرت يف
العام 1932م.
 �شهداء الإ�سالمم�سرحي����ة عراقي����ة م����ن
ت�ألي����ف الدكت����ور عبدالعزي����ز
اخلياط ،ظهرت يف بغداد.
 �شهداء الوطنيةم�سرحية م�صرية� ،صدرت
يف م�ص����ر خ��ل�ال الف��ت�رة من
 1905 - 1900م.
 �شهداء جنرانم�سرحي����ة لبناني����ة ،مت

جت�سيده����ا يف ب��ي�روت عل����ى
م�سرح الكلية الي�سوعية.
 ال�شهيدم�ســرحي���ة مغــربي���ة من
ت�ألي���ف الأدي���ب املغـــرب���ي
حمــمد الزغـــاوي.
 عمر املختارم�سرحي����ة ذات �صياغ����ة
تاريخي����ة ،وبني����ة كال�سيكية،
تتك����ون من �أربع����ة ف�صول من
ت�ألي����ف عب����داهلل القدي����ري،
�صدرت عن املطبعة اليو�سفية
بطنطا مب�صر ،عام 1959م،
وتقع يف � 90صفحة.
 عمر املختارم�سرحي����ة من ت�أليف علي
�أحم����د باكث��ي�ر ،وه����ي نرثية
�شعري����ة ،تتكون م����ن ف�صلني،
�صدرت عن دار الفكر العربي
بالقاهرة ،عام 1944م.
 �إىل اجلزائرم�سرحي����ة ذات �صبغ����ة
تاريخي����ة �سيا�سي����ة ،ت�ألي����ف
الكات����ب العراق����ي عب����داهلل
زكي� ،ص����درت عن من�شورات
م�ؤ�س�سة املطبوعات احلديثة
يف بريوت عام .1961
 �إىل فل�سطنيم�سرحي����ة ذات �صبغ����ة
تاريخي����ة �سيا�سية ،من ت�أليف
الكات����ب امل�سرح����ي العراق����ي

عب����داهلل زك����ي ،عر�ض����ت يف
بغداد عام  1964م.
 �إىل احلمراءم�سرحي����ة ذات �صياغ����ة
تاريخي����ة اجتماعي����ة ،وبني����ة
دراماتيكي����ة كال�سيكية� ،ألفها
�أني�����س اخل����وري املقد�س����ي،
مت عر�ضه����ا لأول م����رة عل����ى
خ�شبة م�س����رح و�ست هول يف
اجلامعة االمريكية يف بريوت
بتاري����خ ال�سابع والع�شرين من
يناي����ر للع����ام 1923م .ت����دور
ح����ول «�سقوط غرناطة يف يد
الأ�سب����ان وخ����روج العرب من
الأندل�����س� ،أم����ا زم����ن الرواية
فه����و �أواخر الق����رن اخلام�س
ع�شر .»1492
 ث�أر اهللت�أليف الكاتب عبدالرحمن
ال�شرق����اوي ،تق����ع يف جزءين،
الأول بعنوان :احل�سني ثائراً،
والث����اين بعن����وان :احل�س��ي�ن
�شهي����داً� .ص����درت ع����ن دار
الكات����ب العرب����ي يف القاهرة،
وامل�سرحيت����ان ت�صنف����ان م����ن
امل�سرح ال�شعري.
 حدث يف رفحت�ألي����ف الكات����ب حمم����د
هداي����ة ،وه����ي م�سرحية ذات
بني����ة دراماتيكي����ة كال�سيكية،
تتكون من ثالثة ف�صول �صدرت
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عبدالرحمن ال�شرقاوي

يف القاه����رة ع����ن من�ش����ورات
دار الفك����ر العرب����ي ،يف العام
« 1961تب��ي�ن �أعمال البطولة
والت�ضحي����ات الت����ي قدمه����ا
�أه����ايل املنطق����ة والفدائيون
�ضد اال�سرائيليني».
 احلري�������ة الدينية يف لبنانيف الق�������رن ال�سابع ع�شر �أو
رواية يون�س ال�شهيد
ت�ألي����ف الكات����ب اللبناين
اخلوري يوحن����ا خليفة ،تدور
الأح����داث يف مدينة طرابل�س
اللبنانية خالل القرن ال�سابع
ع�شر ،مو�ضح����ة دور ال�شهيد
يف الدفاع ع����ن فكرته وقيمة
الإن�سانية النبيلة.
 ربيع دير يا�سنيت�ألي����ف �أحم����د يو�س����ف
داود  ،وه����ي م�سرحية غنائية
ق�ص��ي�رة .مكون����ة م����ن م�شهد
واح����د ،تك�شف ع����ن املجزرة
الإجرامي����ة الت����ي ارتكبه����ا
الكيان ال�صهيوين �ضد �أهايل
دي����ر يا�س��ي�ن  ،و�سق����ط فيها
عدد من ال�شهداء.
 �أ�سفار �شهيدةم�سرحي����ة �شعري����ة م����ن
ت�أليف الكــاتب وبطولة كاظم
الق��ل�اف ،وم����رمي الغ�ضبان،
وحمم����د ح�س����ن ،وجا�س����م
النبه����ان� ..ألفه����ا و�أخرجه����ا

غ�سان كنفاين

معني ب�سي�سو

أس����ف����ار ش����ه����ي����دة ..م���س���رح���ي���ة تُ ���ع���ل���ي م����ن ال�������دور البطولي
ل�������ش�������ه�������ي�������دات ال��������ك��������وي��������ت ف����������ي ال�����������دف�����������اع ع����������ن ال�������وط�������ن
من�ص����ور املن�ص����ور ل�صال����ح
�إذاع����ة الربنام����ج الث����اين
بدول����ة الكوي����ت ،يف الع����ام
1994 - 1993م ..تتن����اول
امل�سرحي����ة ال����دور البط����ويل
للمر�أة الكويتية يف الدفاع عن
الوطن ،جراء الغزو ال�صدامي
الغا�شم للكويت يف الثاين من
�أغ�سط�����س 1990م ..حي����ث
�سقط يف هذا االحتالل عدد
من ال�شهيدات اللواتي خلدن
الهمة البطولي����ة الن�سائية يف
املقاومة والتحرير.
قدم����ت ه����ذه امل�سرحي����ة
مع م�سرحية �أخ����رى بعنوان:
�أ�ش����واق �أ�سري .وق����د �أخرجها
�أي�ض����اً من�ص����ور املن�ص����ور،
ل�صال����ح �إذاع����ة الربنام����ج
الثاين ،ويف الع����ام  1997مت
عر�ض م�سرحية �أ�شواق �أ�سري
على م�سرح حديقة ال�شعب يف
ذك����رى الثاين من �أغ�سط�س..
وقد حظيت ب�إقبال جماهريي
ونقدي وا�سع ،وكانت من �إنتاج
مكتب �ش�ؤون الأ�سري.
 ت�صريح زيارةم�ســـــرحي����ة للكــــــــــاتب����ة
الفل�سطينيــ����ة ب�شـــ����رى داود،

قدم����ت عل����ى خ�شب����ة م�سرح
احتاد عمال الكويت يف �إبريل
م����ن العام  1980م����ن �إخراج
الكاتب  ..يتناول العر�ض ق�صة
�شهي����د الث����ورة الفل�سطيني����ة
حمم����د الذي ي��ت�رك درا�سته
وينخرط يف �صفوف املقاومة
للدف����اع ع����ن وطن����ه �ض����د
االحت��ل�ال ال�صهي����وين ..وقد
�أعيد �إخراج ه����ذه امل�سرحية
يف الع����ام  1982يف الأ�سبوع
الثق����ايف الفل�سطين����ي الأول
الذي عق����د يف الكويت بر�ؤية
�إخراجي����ه للفن����ان عزم����ي
خم�س.
 كفر قا�سمم�سرحي����ة فل�سطينية من
ت�ألي����ف �سعاد �صال����ح و�إخراج
عل����ي فري����ج  ،قدم����ت بدولة
الكوي����ت مب�شارك����ة فنان��ي�ن
م�سرحيني كويتيني ،يف املو�سم
امل�سرح����ي 1985 - 1984م،
ت�سل����ط امل�سرحي����ة جانبا من
ال�ض����وء على �شه����داء جمزرة
كف����ر قا�س����م الت����ي ارتكبته����ا
ع�صابات الكي����ان ال�صهيوين
�ضد املواطن��ي�ن الفل�سطينيني
الأبرياء

حممد املاغوط

 لبنان على امل�سرحم�سرحية لبنانية تراجيدية،
ذات بنية دراماتيكية كال�سيكية
تق���ع يف خم�سة ف�ص���ول ،كتبها
�أديب حل���ود ،واخلوري من�صور
عبيد.
تكثف امل�سرحي����ة فكرتها
عل����ى �إعالء قيمة ال�شهادة يف
�سبي����ل الوطن عن����د الإن�سان
اللبن����اين ،بو�ص����ف ال�شه����ادة
ف�ضيل����ة �أخالقي����ة ونزع����ة
وطني����ة ..حي����ث �سق����ط يف
احلرب العاملية الأوىل 1914
 1918م ع����دد من ال�شهداءاللبنانيني دفاع����اً عن وطنهم
وكرامتهم و�إن�سانيتهم.
 �أم ال�شهيدم�سرحي����ة عماني����ة م����ن
ت�ألي����ف فاطم����ة بن����ت م�سلم
املعم����ري ،وق����د �أخرجته����ا
للم�س����رح فاطم����ة الع��ب�ري..
مت تق����دمي هذه امل�سرحية من
خالل كلية الرتبية بالر�ستاق،
�ضم����ن فعالي����ات الأ�سب����وع
الثقايف الثالث لكليات الرتبية
ب�صالل����ة يف الع����ام  2002م.
هذه امل�سرحية تنت�صر لن�ضال
ال�شعب العربي الفل�سطيني.
 دير يا�سنيللكاتب امل�سرحي ال�سوري
عل����ي امل�ص����ري ،تـ�ســــتذك����ر
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امل�سرحية �شهداء مذبحة دير
يا�سني ،الذي����ن ق�ضوا نحبهم
ج����راء املج����زرة الدامية التي
وقعت.
 ال�ش�������هداء يخرج�������ون �إىلاملدينة
للكاتب امل�سرحي ال�سوري
ع����ادل �أدي����ب ،كتبه����ا ع����ام
1978م ،ون�ش����رت يف دم�شق
عام 1979م.
 �آالم �شهيد عربيم�سرحية م�أ�ساوية للكاتب
امل�سرح����ي ال�س����وري حمم����د
جديد غريب.
 كا�سك يا وطنللكاتب امل�سرحي ال�سوري
حممد املاغوط
 �شقائق النعمان.للكاتب امل�سرحي ال�سوري
حممد املاغوط.
كم����ا ميكن لن����ا �أن نر�صد
م�سرحي����ات عربي����ة معا�صرة
كث��ي�رة ،ح�ضر فيه����ا مو�ضوع
اال�ست�شه����اد بكثاف����ة عالي����ة،
وجمالية مو�ضوعي����ة ،تعك�س
الطبيعة الفهومية للم�صطلح
يف �إط����اره الثيوقراط����ي،
و�إطاره ال�سيا�س����ي ،وبخا�صة
يف الن�صو�����ص امل�سرحي����ة
الفل�سطيني����ة� ٬أمث����ال مع��ي�ن
ب�سي�س����و ،توفي����ق املبي�����ض،
بره����ان الدي����ن العبو�ش����ي ،
�سمي����ح القا�سم  ،حمي الدين
احل����اج عي�سى ،ب�ش����رى داود،
وغريهم من الكتاب وال�شعراء
الذي����ن تناول����وا مو�ض����وع
اال�ست�شه����اد م����ع الأخذ بعني
االعتبار التباين االيديولوجي
بني كات����ب و�آخر ،الأمر الذي
ي��ت�رك انعكا�سه ب�شكل وا�ضح

امل��������س��������رح ال�������ع�������رب�������ي ع�������ال�������ج م��������وض��������وع االس�����ت�����ش�����ه�����اد
وال�����ش�����ه�����ي�����د م�������ن زواي��������������ا ف����ن����ي����ة وث�����ق�����اف�����ي�����ة م���ت���ن���وع���ة
عل����ى جمالي����ة البني����ة الفنية
والفكرية للمو�ضوع.
الن�صو�����ص
بجان����ب
امل�سرحية الفل�سطينية ،ميكن
تلم�����س �أبعاد هذا املو�ضوع يف
الن�صو�ص امل�سرحية الع�صرية
الت����ي ظه����رت يف الأربعينات
واخلم�سين����ات وال�ستين����ات
عل����ى خلفي����ة نكب����ة فل�سطني
ونك�ستها .كما نتلم�سه بو�ضوح

يف الن�صو�����ص امل�سرحي����ة
اجلزائرية قبل حرب التحرير
وبعدها.
ويف بع�����ض الن�صو�����ص
امل�سرحي����ة الكويتي����ة الت����ي
ظه����رت يف �أعق����اب الغ����زو
ال�صدام����ي لدول����ة الكوي����ت،
يف الث����اين م����ن �أغ�سط�����س
للع����ام  ،1990وحتريره����ا
يف ال�ساد�����س والع�شري����ن من

فرباير للعام .1991
ويف م�سرحي����ة «�أ�س����رة
�شهي����د» للكات����ب الفل�سطيني
حميي الدين احل����اج عي�سى،
تتجل����ى مظاه����ر اجلم����ال
يف معاجل����ة الكات����ب ملفه����وم
ال�شهادة ،من اجلانبني الديني
والوطن����ي ب�إط����اره امل�سي�����س،
فال�شهي����د عن����ده ال مي����وت
فه����و ب����اق با�ستم����رار �أبنائه،
القادرين عل����ى تخليده بالث�أر
له م����ن �أع����داء اهلل  ،و�أعداء
الوطن.
وه����و م����ا ي�ؤك����ده الكاتب
ال�شاعر يف مقدمة م�سرحيته
بر�سالة الإهداء قائ ً
ال:
�إىل روح كل �شهي����د م�ضى
يكاف����ح والث�����أر من ق�صده
ف�سال الدم احلر فوق الرثى
وف����ا ًء مبا كان م����ن عهده
فق����ل للذي �ض����ل يف دربه
و�أذهله اخلطب عن ر�شده
دماء ال�شهيد منار الطريق
ملن يحفظ العهد من بعده
ي�شكل (الوعي) ال�شديد -
كق�ضية مركزية  -يف معاجلة
احل����اج عي�سى ،ب�أث����ر ال�شهيد
يف جمتمع����ه ،مرتكزاً جمالياً
مهم����اً ،ل�صياغ����ة م�س�ؤولي����ة
�سيا�سي����ة ووطني����ة تتحمله����ا
الأجي����ال التالي����ة ،تنفي����ذاً
لو�صيت����ه املكتوب����ة دم����اً على
ت����راب الوط����ن ،ب����ل واملكتوبة
تاريخاً ال ين�سى ،وال يهمل.
ال�شهيد يف امل�سرح
الإماراتي
من العـــــرو�ض امل�سرحية
املهم����ة الت����ي تناول����ت ه����ذا
املو�ضوع يف امل�سرح الإماراتي
املعا�ص����ر (ال�شه����داء يعودون
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لدورة احلياة) من ت�أليف رعد
�شمخي ،و�إعداد حكيم جا�سم،
و�إخراج �سام����ي احل�صناوي،
لفرق����ة جمعية كلب����اء للفنون
ال�شعبية وامل�سرح.
والعر�ض امل�سرحي تتغلب
عليه النربة ال�سيا�سية العالية،
واملعاجل����ة العبثي����ة التي تكاد
ت�ص����ل �إىل ح����د القتامة ،غري
�أن����ه ال يخلو من م�سحة دينية
فل�سفي����ة يف مناق�شته للعالقة
اجلدلية القائم����ة بني احلياة
وامل����وت ،وبالت����ايل ما تن�سجه
ه����ذه العالق����ة م����ن خط����اب
جم����ايل ي����دور ح����ول فك����رة
ارتب����اط ال�شه����ادة بالتاري����خ،
واحلي����اة ،والذاكرة اجلمعية،
والوجود .وهو ما دفع الناقد
العراقي ظاف����ر جلود للتعبري
نقدي����اً ع����ن مظاه����ر املرتكز
الفل�سف����ي اجلم����ايل فيه����ا
بالق����ول ..« :جدلي����ة قائم����ة
منذ اخلليق����ة �إىل اليوم� ،إنها
جدلي����ة امل����وت واحلي����اة يف
عمق فل�سفي ناب�����ض بالر�ؤية
املتع����ددة وم�ؤط����ر بقد�سي����ة
ال�شه����ادة برم����وز ودالالت
امل����كان والق�ضية بلغة تعبريية
فنية اعتمدت عل����ى ا�ستعارة
ال�ص����ور والذكري����ات ..فق����د
ا�ستع����اد (امل�ؤلف /املعد) هذا
اخلط����اب الذي ه����و مبجمله
بحث عن الو�صول �إىل الذات
يف �صياغ����ة الواقع من خالل
ذه����ن املتفرج بلغة ذات ثقافة
عالي����ة تقرتب م����ن ال�شعر يف
كثري م����ن �أحيانه����ا رغم حدة
امل�شهد وانتمائه �إىل الواقعية
ال�سيا�سية التي ت�ضمر القول

�إن احلقيقة لي�ست يف معرفة
الواق����ع �أو فيم����ا يج����ري من
�أ�صوات بل يف الداللة املتوالية
على امل�ست����وى املتخيل ،وهي
م����ن حي����ث ال�ش����كل منوط����ة
بالذاكرة التي تروي ..فخالل
زمن امل�سرحية املمتد يف وعي
الأب الباحث عن ابنه ال�شهيد
يف �أر�����ض �أو زم����ان ومكان ما
يعي�����ش يف الذاك����رة العربي����ة
املخ�ضبة بالدماء والواقعة ما
بني الزمن املت�أرجح من ق�ضية
ال�ص����راع الأزيل ب��ي�ن الوجود
والنف����ي وتغيي����ب املا�ض����ي
ب����كل ف�صوله اجلذاب����ة� ..إنها
ثنائي����ات مل�س����رح واع يتبن����ى
املعادل����ة الثورية الت����ي تدعو
�إىل رف�ض الهزمية واملوت»..
يف ظ����ل الأج����واء العبثية
الت����ي حتتك����م �إليه����ا ثقاف����ة
املتلقي  ،ي�سع����ى العر�ض �إىل
تبن����ي فك����رة ك�س����ر التقوقع،
لتت����م �صياغته هن����ا على نحو
جمايل �شفاف يف رحلة الأب
املمتدة من احلياة �إىل املوت،
وم����ن امل����وت �إىل احلي����اة يف
بحثه عن ابنه ال�شهيد.
�إذن ،ه����ي فل�سف����ة بن����اء
جم����ايل متع����دد امل�ستوي����ات،
لفكرة مركزية واحدة ،تتحكم
يف البني����ة الفني����ة للأحداث،
ال�سيكولوجي����ة،
والبني����ة
وال�س�سيوثقافي����ة ل�شخ�صيات
م�سرحي����ة .كم����ا تتحك����م يف
�سي����اق الفك����رة ال�سيا�سي����ة
ذاتها املطروحة يف العر�ض..
كعن����وان خليب����ة الأم����ل .ب����ل
لعبثية احلياة.

كلماتُ �شهيد
شعر :علي سويدان
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ب����������ات����������ت س��������م��������ة رئ��������ي��������س��������ة م������������ن س����������م����������ات ال��������ع��������ص��������ر ال����������راه����������ن

العوملة الإعالمية
والهوية الثقافية العربية
محمد األسعد
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د.عبداهلل بدران
�إذا كانت عقود القرنني التا�سع ع�شر والع�شرين قد �شكلت املنطلقات الأ�سا�سية للثورات التكنولوجية واملعرفية والعلمية،
يتج�سد يف ثورة هائلة يف و�سائل الإعالم احلديث ،وب�صورة خا�صة الإنرتنت
ف�إن امللمح الأ�سا�سي للقرن احلادي والع�شرين،
َّ
وتطبيقاتها املتنوعة ،وال�سيما �شبكات التوا�صل االجتماعي التي جمعت كل اخل�صائ�ص التي ت�ستقطب اجلمهور ،من �صوت
و�صورة وم�ؤثرات و�إمكان التعليق والت�صوير والتوزيع للآخرين� ،إ�ضافة �إىل رخ�ص قيمتها وتوافرها و�سهولة ا�ستخدامها.

العوملة من أكثر املفاهيم انتشار ًا واستهالك ًا في مجالي الثقافة والفكر ...إنها أمر واقع ال ميكن إنكاره

وق���د ت��ط��ور الإع��ل��ام مع
التطورات احلديثة ،وال�سيما
يف دور اجلمهور وانتقاله من
م�ستقبل ومتلق جامد وهامد
�إىل م�ستقبل ديناميكي وف ّعال،
و����ص���والً �إىل ك��ون��ه مر�س ً
ال
و�صانعاً للحدث �أي�ضاً .وتغيرّ
منوذج الر�سالة الإعالمية من
من���وذج تقليدي يعتمد على
بع�ض اخل�صائ�ص املتعارف
عليها يف علم الإع��ل�ام �إىل
ر�سالة ذات مميزات حديثة،
و�����ص����ار ال���ق���ائ���م���ون عليها
ي�ستعينون ب��امل���ؤث��رات الفنية
وال�شكلية املتميزة التي جتذب
االنتباه �إليها ،وجتعلها الفتة
وم�شوقة.
والناظر �إىل الواقع احلايل
ي��ج��د �أن ال��ع��ومل��ة دخ��ل��ت كل
ناحية وجمال ،وتغلغلت يف كل
اخت�صا�ص وميدان ،و�صارت
�أم���راً واق��ع��اً ال ميكن �إنكاره

�أو جحوده ،وتعددت �أنواعها
وت�أثرياتها ،كالعوملة الرتبوية،
واالقت�صادية ،والإعالمية...
و�صار مفهوم العوملة من �أكرث
املفاهيم انت�شاراً وا�ستهالكاً
يف جمايل الثقافة والفكر.
�إن م��ا متثله ال��ع��ومل��ة من
���وح���دة بني
ان��ت�����ش��ار ث��ق��اف��ة م َّ
جمتمعات العامل ،يكون الفكر
الثقايف امل�سيط ُر فيها هو فكر
املجتمع �أو الدولة القوية ،يع ّ ُد
تهديداً للثقافة والقيم يف جميع
املجتمعات .ولعل �أهم الفئات
امل�ستهدفة من ت�أثريات العوملة
ال�شباب باعتبارهم يتطلعون
�إىل ك��ل جديد وي�سعون �إىل
التمرد على امل��وروث� ،إ�ضافة
�إىل �أنهم الفئة الن�شطة التي
���س��ت��ت��وىل ق���ي���ادة املجتمع؛
وبالتايل يحر�ص الغرب على
تكري�س التبعية له يف نفو�س
ال�شباب و�إك�����س��اب��ه��م �أفكاراً

و���س��ل��وك��ي��ات ال تن�سجم مع
املجتمعات العربية.
�إن ال���ه���روب م��ن العوملة
�إىل الأم���ام -كما يقول �أحد
الباحثني -ي�ؤدي �إىل الذوبان
وال�ضياع ،والهروب �إىل اخللف
والتمرت�س يف الظالم ي�ؤدي �إىل
التجمد واجل��م��ود واالنغالق
وال�ضياع �أي�ضاً .فالعوملة �أ�شبه
بنار مت�أججة �إن اقرتبت منها
�أك��ث�ر مم��ا ي��ج��ب ذب���ت فيها
وتال�شيت يف غمراتها ،و�إن
ابتعدت �أك�ثر تهت وجت َّمدت
يف ب��رد ال��ظ�لام؛ وه��ذا يعني
�أن على املجتمعات العربية
الك�شف ع��ن طريقة متكنها
من حتديد امل�سافة الفا�صلة
التي ِ ّ
متكن من احل�صول على
دفء ال��ع��ومل��ة دون الذوبان
فيها �أو التجمد من غريها.
وه��ذا يكون بابتداع �أ�ساليب
ح�ضارية جديدة و�إحياء القيم

العقالنية واملو�ضوعية وحترير
امل��ج��ت��م��ع م��ن �أ���س��ر الثقافة
التقليدية التي تعتمد على قيم
التواكل واال�ست�سالم وال�شعوذة
والتع�صب.
ّ
العوملة الإعالمية والفكر
االغرتابي
ل��ع��ل م��ن �أخ��ط��ر النتائج
املرتتبة على العوملة ودخول
و�سائل الإع�ل�ام على اخلط
الداعم لها ،هي تلك املت�صلة
ب���أخ��ط��ار االق���ت�ل�اع الثقايف
لأف��راد املجتمع من ما�ضيهم
وج�����ذوره�����م ،واخل������وف من
فقدان الهوية وذوبانها لديهم،
والت�أثريات ال�سلبية االجتماعية
والأخالقية املتعددة ...و�إذا
كان القرن الع�شرون قد �شكل
منطلق الثورات التكنولوجية
املتالحقة يف جماالت خمتلفة،
ف���إن امللمح الأ�سا�سي للقرن
يتج�سد
احل���ادي والع�شرين
ّ
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يف ث��ورة االت�صال واملعلومات
والتفجر امل��ع��ريف .ويف قلب
ه���ذه ال���ث���ورة ت���أخ��ذ و�سائل
الإع�ل�ام اجلماهريية مكاناً
يتميز بالأهمية واخلطورة،
وبخا�صة يف جم��ال الإعالم
احلديث (ك�شبكات التوا�صل
االجتماعي) ال��ذي ا�ستحوذ
ع��ل��ى خ�����ص��ائ�����ص االت�صال
جمتمعة كال�صورة وال�صوت
وال��ل��ون واحل��رك��ة والتفاعل
والتعليق.
�إن م����ا مت��ث��ل��ه العوملة
الإع�لام��ي��ة ،من انت�شار فكر
وثقافة موحدة بني املجتمعات
يف دول ال����ع����امل وتعزيز
للنمط اال�ستهالكي �أو الفكر
االغ�تراب��ي �أو النزعات
الطائفية �أو تهديد
ال����ل����غ����ة ،ب���ات
مي��ث��ل خطراً

ك��ب�يراً على الثقافة والقيم
يف تلك املجتمعات ،وبخا�صة
جم��ت��م��ع��ات ال����دول النامية،
وم��ن��ه��ا ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي تت�أثر
ب�صورة بالغة بالعوملة ،وال�سيما
ب�آثارها على الهوية الثقافية
العربية.
وي����رى ال��ب��اح��ث��ون الذين
حت���دث���وا ع���ن ن�����ش���أة العوملة
�أنها عملية تراكمية؛ فهناك
“عوملات” ���ص��غ�يرة �سبقت
وم َّهدت للعوملة التي ن�شهدها
اليوم ،لكن اجلديد فيها هو
تزايد وترية ت�سارعها
يف الفرتة الأخرية
بف�ضل تقدم و�سائل

الإع�ل�ام واالت�����ص��ال وو�سائل
النقل وامل��وا���ص�لات والتقدم
العلمي ب�شكل عام ،ومع ذلك
فهي مل تكتمل بعد.
لقد كانت وك��االت الأنباء
ال��و���س��ي��ل��ة الأوىل للعوملة
الإعالمية ،وذلك منذ انطالق
�أوىل ت��ل��ك ال���وك���االت العام
 ,1825حيث �أدت هذه الو�سيلة
الإعالمية دوراً مهما يف نقل
الأخ��ب��ار وتبادلها ,وفر�ضت

نف�سها بقوة على �شتى �أنحاء
العامل ،وقدمت خدمات كثرية
للم�شرتكني فيها واملتابعني
مل��واده��ا اخل�بري��ة ومنتجاتها
املختلفة ،و�أ�سهمت يف تعزيز
نفوذ الدول القوية ويف الت�أثري
ع��ل��ى ال�����ر�أي ال���ع���ام العاملي
وتوجيهه وفق ما يتنا�سب مع
�سيا�ساتها و�أه��داف القائمني
عليها واملمولني لها.
وت��ط��ورت هذه
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ال���وك���االت مب����رور ال�سنني,
وعززت من دورها وانت�شارها
لتبقى الو�سيلة الإعالمية
الأوىل يف ال��ع��امل م��ن حيث
الت�أثري والفعالية والتوجيه
واالنت�شار ،مع انخفا�ض طفيف

يف العقد
الأخري ب�سبب انت�شار
الف�ضائيات يف معظم مناطق
ال��ع��امل وازدي������اد التناف�س
بينها للظفر ب���أك�بر �شريحة
من املتابعني وامل�شرتكني ،ثم
انت�شار الإن�ترن��ت و�شبكات
التوا�صل االجتماعي.
ل���ك���ن ،ع��ل��ى ال���رغ���م من
ذل��ك التناف�س امل��ح��م��وم بني
الف�ضائيات نف�سها من جهة
وبينها وب�ين وك���االت الأنباء
م��ن جهة �أخ����رى ،ظلت هذه
الأخرية �صاحبة النفوذ الأكرب،
ح�صتها م��ن �سوق
وم��ازال��ت
ّ
و�سائل الإعالم تراوح بني 70
و 75يف املئة ،ح�سب �إح�صاءات
متفاوتة جتريها م�ؤ�س�سات
�أهلية متخ�ص�صة ...و�أ�ضحت
العوملة الإعالمية �سمة رئي�سية
من �سمات هذا الع�صر ،وهي
ام��ت��داد �أو تو�سع يف مناطق
جغرافية مع تقدمي م�ضمون
مت�شابه ،وذلك كمقدمة لنوع
م��ن التو�سع ال��ث��ق��ايف نتيجة
ت��ط��ور و���س��ائ��ل الإع��ل�ام التي
ج��ع��ل��ت يف الإم����ك����ان ف�صل
املكان عن الهوية ،والقفز فوق

ع�������ل�������ى امل�����ج�����ت�����م�����ع�����ات
ال�������ع�������رب�������ي�������ة اب��������ت��������داع
أس������ال������ي������ب ح����ض����اري����ة
ل��ل�إف����ادة م����ن “دفء”
ال���������������ع���������������ومل���������������ة ...م�����ن
دون ال�������ذوب�������ان فيها
احلدود الثقافية وال�سيا�سية،
والتقليل من م�شاعر االنتماء
�إىل مكان حمدود.
ومل تعد العوملة الإعالمية
ت��ت��خ��ف��ى ب�����ص��ورة و�أ�شكال
خم��ت��ل��ف��ة� ،أو ت��ل��ب�����س لبو�س
اخل�شية واحل��ي��اء ،ب��ل �صار
بالإمكان ر�ؤية متثالتها حالياً
من خالل ال�صور والإ�شارات
وال��رم��وز والن�صو�ص املرئية
على ال�شا�شات الإلكرتونية
و�أجهزة احلا�سوب والهواتف
ال��ذك��ي��ة احل��دي��ث��ة ،و�أخ����ذت
جدياً ملنظومات
ت�شكل تهديداً ّ
القيم وال��ه��وي��ة الثقافية يف
املجتمعات العربية.
وتع َّرف العوملة الإعالمية
ب�أنها عملية ت�ستهدف الت�سريع
املت�صاعد وامل�ستمر يف قدرات
و�سائل الإع�ل�ام على جتاوز
احل��دود بني ال��دول ،والت�أثري
يف املتلقني الذي ينتمون �إىل
ثقافات متباينة ،وذلك بهدف
توحيد �أ�سواق العامل ودجمها
من ناحية ،وحتقيق مكا�سب
ل��ل��أط����راف امل��ه��ي��م��ن��ة على
�صناعة الإعالم واالت�صال من
ناحية ثانية؛ وهي يف الأ�سا�س

الدول الغربية املتطورة.
وهذه العوملة تعني �سيطرة
وحتكم نظم ات�صالية حديثة
تابعة للدول املتقدمة يف املحيط
االت�صايل والإعالمي الدويل،
ب��ه��دف ال��ت���أث�ير ع��ل��ى ال���دول
النامية ثقافياً واجتماعياً
واقت�صادياً من خالل عالقات
ال�سيطرة والتبعية.
بني الهوية والثقافة
ث��م��ة ع�لاق��ة وث��ي��ق��ة بني
ال��ه��وي��ة وال��ث��ق��اف��ة جت��ع��ل من
املتعذر الف�صل بينهما ،فلي�س
ه��ن��اك ه��وي��ة لأي �شعب �أو
جمتمع �إال وتختزل ب�صورة
ثقافية ،ولي�س هناك هوية من
دون منظور ثقايف� ،أو ال ت�ستند
�إىل خلفية ثقافية .وهنالك
ثقافات ع��دة تكون موجودة
�ضمن �إطار هوية واحدة ،وقد
تتنوع الهويات املوجودة �ضمن
ثقافة واح��دة ،وذلك ما يعبرّ
عنه بالتن ّوع يف �إطار الوحدة.
فقد تنتمي هوية �شعب من
ال�شعوب �إىل ثقافات متعددة
مت��ت��زج ع��ن��ا���ص��ره��ا وتتالقح
مك ّوناتها فتتبلور يف هوية
واحدة.
�إن ال��ع��ومل��ة الإعالمية
ت�����ش��ك��ل ت���ه���دي���داً للتعددية
الثقافية وعدواناً �سافراً على
مبد�أ احرتام الهويات الثقافية
لل�شعوب املختلفة وحقها يف
ا�ستخدام تكنولوجيا االت�صال
ويف ت�أكيد هويتها الثقافية
والتفاعل ب��روح �إيجابية مع
حقائق تلك العوملة ،خ�صو�صاً
يف �أج�����واء ال ت��وح��ي بكثري
من الثقة بالآخر الثقايف وال
بحر�صه على بنائنا الثقايف �أو

حتى التعليمي.
وت���ؤدي العوملة الإعالمية
�إىل ا�ضمحالل �أ�شكال الروابط
االجتماعية الوطنية ،وذوبان
املجتمعات �ضمن بوتقة معينة
تفر�ضها القوى الكربى التي
ت�سيطر على تلك العوملة ..وال
تدخر العوملة الإعالمية جهداً
يف حماولة زعزعة منظومة
القيم العربية املحلية والهوية
الثقافية للمجتمعات العربية،
وتنميط الثقافات املحلية،
وت��ف��ك��ي��ك ال���ت��راث الثقايف
وامل����ادي وامل�����وروث ال�شعبي
العربي ،وت�سويق قيم ثقافية
ومبادئ و�سلوكيات تتنافى مع
القيم املتعارف عليها؛ وهذا
ي�ستدعي حتركاً وتن�سيقاً بني
جميع املعنيني من �أجل و�ضع
حد لهذه الهجمة العوملية و�ص ّد
ٍّ
حم���اوالت االخ�ت�راق الثقايف
لهوية املجتمعات العربية.
لكن على الرغم من ذلك
ف����إن ه��ذا الأم���ر ال يعني �أن
يظل الإع�ل�ام العربي بعيداً
ع���ن امل�����س��اه��م��ة يف العوملة
الإعالمية �أو منزوياً يف زوايا
�ضيقة يتابع امل�شهد الإعالمي
ال��ع��امل��ي م�����ش��اه��داً ومتفرجاً
ومتلقياً ،ب��ل عليه �أن ي�سهم
يف العوملة الإعالمية ب�صفته
العباً م�ؤثراً فيها ،وذلك عرب
مواد �إعالمية تواجه التدفق
الإعالمي وتخاطب اجلمهور
يعب
العربي واخلارجي ،مبا ِ رّ
عن ق�ضايا املجتمعات العربية
وواق���ع���ه���ا ،وي���ع���زز هويتها
الثقافية ،وي�سهم يف الوقت
نف�سه يف عملية التنمية العاملية
املن�شودة من كل الب�شر.
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أحد أشهر ضباط سالح الدفاع اجلوي املصري في حرب أكتوبر

املق ّدم �أحمد ح�سن...

«���ص��ائ��د ال���ط���ائ���رات» الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة
عبدالكرمي املقداد
�أ�سق��ط ث�لاث ع�شرة طائرة �إ�سرائيلي��ة يف ثالثة ع�شر يوم ًا من �أيام ح��رب �أكتوبر العام ،1973
�أرب��ع طائرات منها بر�شقة واحدة من ثالثة �صواريخ؛ وعندما ر�أى قائد اجلي�ش الثاين امليداين
اللواء �سعد م�أمون الطائرات الأربع املعادية تتهاوى �أمامه هاتف قائد لواء الدفاع اجلوي قائ ً
ال:
َ
“ق ِ ّبل يل كل �أفراد الكتيبة التي �أطلقت ال�صواريخ الثالثة”.

ذهل ق����ادة الق����وة اجلوية
الإ�سرائيلي����ة وه����م يتابع����ون
براعة هذا البطل الأ�سطوري
الذي بث الرعب يف نفو�سهم،
فرف�����ض كبريه����م اجل��ن�رال
موردخ����اي و�ض����ع طائراته يف
مواجه����ة ال�صواري����خ امل�صرية
عل����ى جبهة القناة ،ما مل توفر
ل����ه قيادته الأ�سلح����ة املنا�سبة

لتحيي����د الدفاع����ات اجلوي����ة
امل�صري����ة؛ وه����ي امل����رة الأوىل
التي يعلن فيها قائد �إ�سرائيلي
عجزه عن القيام ب�أي عمليات
جوية على اجلبهة امل�صرية.
 ...ذل����ك ه����و “�صائ����د
الطائ����رات” املق����دم �أحم����د
ح�سن �إبراهي����م� ،أ�شهر �أبطال
�سالح الدفاع اجلوي امل�صري

يف ح����رب �أكتوب����ر ،و�صاح����ب
�أول �ص����اروخ م�ضاد للطائرات
يطل����ق يف تلك احلرب ،والذي
تبني بعد ا�ست�شهاده �أن كتيبته
لوحدها �أ�سقط����ت نحو ُع�شر
املقاتالت املعادية التي �شاركت
يف احلرب.
عا�ش اليتم مبكراً
ول����د البطل �أحم����د ح�سن

يف الأول م����ن �أكتوب����ر 1939
يف قري����ة “بي�ش����ة قاي����د”
القريب����ة من مدين����ة الزقازيق
يف حمافظ����ة ال�شرقية .والده
����ب لفع����ل اخلري،
�أزه ّ ٌ
����ري حم ّ ٌ
غر�����س يف ابنه ف�ضيلة اجلهاد
وم�ساع����دة املحتاج��ي�ن ،وكان
يف الع����ام  1949ي�صطحب����ه
مع����ه �إىل قطاع غزة على منت
“قط����ار الرحمة” الذي يحمل
التربعات لأه����ل القطاع ،كما
ّ
يح�ض����ه عل����ى ت�سجي����ل
كان
ا�سم����ه يف ك�ش����وف املتربعني
ويجعل����ه يق����دم للمحتاج��ي�ن
بنف�س����ه كمي����ات م����ن الأرز
والقم����ح والأقم�ش����ة ...ر�أى
الطفل �أحمد كيف �أن�ش�أ والده

الغرسة ( 76يناير  -فبراير )2014

47

ال�شهيد باللبا�س املدين

جمعي����ة لرعاية الأيتام ،وكيف
كان يت��ب�رع بامل����ال لإ�سعادهم،
فتعل����م من����ه الرحم����ة والكرم،
ف�ض ً
ال ع����ن ت�ش ّبُع����ه بالوطنية
والعروب����ة واجلهاد ،حيث ر�أى
من����ذ نعوم����ة �أظف����اره وال����ده
متطوعاً يف حرب .1948
ح�صل �أحمد على ال�شهادة
االبتدائي����ة م����ن مدر�س����ة يف
مدينة الزقازيق �سنة ،1952
التح����ق بعده����ا بالثانوي����ة
الع�سكري����ة يف الزقازي����ق،
وح�صل على ال�شهادة الثانوية
بتف����وق �سن����ة  ...1957قب����ل
ذل����ك ،وملنا�سب����ة بلوغه عامه
الرابع ع�شر� ،أهدى �إليه والده
حافظ����ة نق����ود بداخلها ورقة

ك��ت��ي��ب��ة ص���واري���خ «س����ام »6
بثت الرعب في نفوس قادة
القوة اجلوية اإلسرائيلية
آخ����ر ك��ل��م��ات��ه ل��زم��ي��ل��ه :قل
ألهلي أن يسامحوني ألني
ن��س��ي��ت��ه��م واف����ت����ك����رت مصر
كتب فيه����ا�“ :إىل ابني الأكرب
و�أخ����ي الأ�صغر �أحمد ...لقد
بلغت الي����وم الرابع����ة ع�شرة،
وب����ات ينطب����ق علي����ك ق����ول
ر�س����ول اهلل �صل����ى اهلل عليه

و�سلم( :العبوا �أوالدكم ل�سبع،
و� ِ ّأدبوهم ل�سب����ع ،و�صادقوهم
ل�سب����ع ،)...والي����وم بداي����ة
مرحل����ة الأخوة بين����ي وبينك
ف�أنت الآن �أخي”.
لك����ن الوالد مات بعد ذلك
ب�شهر ون�صف �شهر ...و�شاءت
الأقدار �أن يكتوي الفتى �أحمد
بنار اليُتم؛ ولكونه الأخ الأكرب
ب��ي�ن ثالث����ة �أوالد و�أرب����ع بنات
�أ�صبح بدي��ل ً
�ا للأب ورمزاً له.
وق����د �أك�سب����ه اليت����م الرجولة
وال�صالبة والقدرة على حتمل
امل�س�ؤولي����ة ،حت����ى �أن����ه ذه����ب
و�سج����ل ا�سمه للتطوع فدائياً،
لكنه مل يُقبل ل�صغر �سنه ولأنه
عائل لأ�سرته.

م�س�ؤولي����ة اليت����م جعل����ت
�أحمد يج���� ّد يف درا�سته حتى
ن����ال ال�شهادة الثانوية برتتيب
متمي����ز ،م����ا �أهلَّ����ه لاللتحاق
بكلي����ة الط����ب يف جامع����ة
القاه����رة .ورغ����م ع����دم ميله
لدرا�سة الطب التحق بالكلية
بن����اء عل����ى رغب����ة العائل����ة،
و�أم�ضى فيها �سنتني من دون
�أن يفلح يف الت�أقلم معها برغم
تفوق����ه ،ف�أ�ص���� ّر عل����ى تركها
والتحق بالكلية احلربية التي
طاملا حلم بها ...فتغيرّ جمرى
حياته وبد�أ مرحلة جديدة.
ثالث���ة �أع���وام ق�ضاها يف
الكلي���ة احلربي���ة ،ليتخ���رج
ً
حام�ل�ا
يف �إبري���ل 1962
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مع زمالئه ومدربيه يف مو�سكو
وثيقة �شرف

�شه���ادة بكالوريو����س يف
العل���وم الع�سكري���ة .وبع���د
منح���ه رتبه م�ل�ازم ثان حتت
االختب���ار التح���ق مبدر�س���ة
املدفعي���ة امل�ض���ادة للطائرات
بالإ�سكندري���ة وتخ��� ّرج فيه���ا
بتقدير جي���د جداً ،حيث جاء
ترتيب���ه الرابع عل���ى دفعته...
وبع���د اجتي���ازه دورة املدفعية
مت نقل���ه �إىل �أ�س���وان قائ���داً
ل�سري���ة مدفعي���ة ،ث���م قائ���داً
ل�سر ّي���ة يف كتيب���ة ال�صواري���خ
 435الت���ي كان���ت تداف���ع عن
مطار �أ�سوان.
حينم���ا �أ�صبح برتبة نقيب
مت اختياره لبعثة ع�سكرية يف
االحت���اد ال�سوفياتى للتدريب
عل���ى �صواريخ “�س���ام ...”6
وع���ن تلك الفرتة تق���ول ابنته
نهل���ة“ :ال ميك���ن �أن �أن�س���ى
حلظ���ة و�صول���ه �إىل م�ص���ر

قادم���اً م���ن رو�سي���ا ،والك���م
الهائ���ل من اللع���ب والعرائ�س
الت���ي �أح�ضره���ا يل ولأخ���ي،
فحت���ى وقتن���ا ه���ذا مل �أر �أبا
�أح�ض���ر لأبنائ���ه كل هذا الكم
م���ن اللعب الت���ي ظللنا نعي�ش
معه���ا ونلع���ب به���ا �إىل �آخ���ر
طفولتن���ا ،وكلم���ا ر�آه���ا �أحد
ينبه���ر بها .والأغرب من ذلك
�أنه مل ين����س قريباً �أو جاراً �أو
�صديقاً �إال و�أح�ضر له هدية،
وكان البع����ض يتعج���ب ويقول
كيف تذكرين بالهدايا وهو ال
يعرفني �إال معرفة �سطحية”.
ثقافته وعزة نف�سه
كان ال�شهيد حمباً للقراءة
و�شغوف����اً به����ا ،وم����ن الن����وادر
التي تذكر عنه يف هذا ال�ش�أن
�أن����ه كان يف مرحل����ة م����ا قب����ل
اجلامعة يجل�����س الليل بطوله
يقر�أ ،ويف �إح����دى الأيام وجد

أس������ق������ط  13م���ق���ات���ل���ة
معادية  4منها برشقة
واح����دة م��ن  3صواريخ
�صندوقاً كبرياً من البلح ف�أخذ
منه بلحة وهو يقر�أ ،ثم �أخرى،
وظل ميد ي����ده �إىل �أن و�ضعها
يف امل����رة الأخ��ي�رة فل����م يج����د
�شيئاً ،فاكت�شف �أنه �أكل كل ما
يف ال�صندوق دون �أن يدري...
كذل����ك كان حمب����اً لل�شع����ر
والأدب ،وكان يكتب ال�شعر بني
احلني والآخر ،على الرغم من
طبيعة اخلدمة الع�سكرية.
تذكر �أ�س����رة ال�شهي����د �أنه
بينم����ا كان يف �إح����دى �إجازاته
يجل�����س م����ع �أهل����ه يف ال����دور
الث����اين م����ن املن����زل �شاهدوا
�ا حمم��ل ً
جم��ل ً
�ا بالهدايا يتجه

�إىل البي����ت ،ومل����ا و�ص����ل تبينّ
�أن �صاح����ب اجلمل جمند من
“كف����ر احلم����ام” �أح�ضر هذه
الهدايا لقائ����ده �أحمد ح�سن؛
لك����ن القائ����د �أحم����د �س����ارع
بالن����زول �إىل ال����دور الأر�ضي
و�أم����ر اجلن����دي باالن�ص����راف
م����ع جمل����ه ،راف�ض����اً تو�سالته
لإقناعه ب�أن من العيب �أن يعود
�إىل بل����ده بهداياه و�أن جتنيده
�سينته����ي بعد �شه����ر ،وما هذه
الهداي����ا �إال عرب����ون حمب����ة ال
يري����د م����ن ورائها �شيئ����اً ،لك َّن
ال�شهيد رف�����ض الهدايا ُمهدداً
املجن����د بتقدمي����ه ملحاكم����ة
ع�سكرية �إذا مل يرجع بهداياه
�إىل بلدته.
ر�ؤية وا�ست�شهاد
لع���ل �أغرب م���ا يف �سرية
ال�شهي���د �أحم���د ح�س���ن تلك
الر�ؤية الت���ي ر�أتها والدته يف
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من �أيام

 27دفاع جوي حملت ا�سمه

منامه���ا وه���و الي���زال جنيناً
ق�صت �أم
يف �أح�شائه���ا؛ فقد َّ
�أحمد على زوجه���ا �أنها ر�أت
ثالث ع�ش���رة جنم���ة ت�سجد
للر�س���ول �صل���ى اهلل علي���ه
و�سلم بني ال�سم���اء والأر�ض،
و�س�ألته التف�سري .ولأن زوجها
الأزه���ري كان ميتل���ك مكتبة
�ضخم���ة ،دخ���ل �إىل مكتب���ه
وعك���ف ط���وال الي���وم يبحث
عن تف�سري لر�ؤية زوجته ،ويف
النهاي���ة �أخربه���ا �أن اجلنني
ال���ذي يف �أح�شائها �سيولد ثم
ميوت �شهيداً.
وق���د ظلت الأ�س���رة تردد
ه���ذه الر�ؤي���ة من قب���ل والدة
�أحم���د وحت���ى ا�ست�شه���اده،
وب���دالً م���ن �أن ت���زرع تل���ك
الر�ؤي���ة اخل�شي���ة يف نف����س
البطل �أحم���د بعدما �سمعها
م���رات ع���دة� ،أك�سبت���ه نوعاً

درس الط ـ ـ ــب سن ـت ــني ...لك ـنـ ـ ــه
ت��ـ ��ـ ��ـ��رك ��ـ ��ـ ��ـ��ه إل ��ـ ��ـ ��ـ��ى «احل ــربي ــة»
ال��ت ��ـ ��ـ ��ـ��ي ط��ـ ��ـ��امل ��ـ ��ـ ��ـ ��ـ��ا ح��ل��ـ ��ـ ��ـ ��ـ��م بهـ ــا
من عدم اخل���وف من املوت؛
ففي �صغ���ره كان يتباهى بني
�أقرانه ب�أنه ي�ستطيع الذهاب
�إىل املقاب���ر يف الليل ،وكانوا
جميعاً يخ�شون الذهاب �إليها،
فيعطون���ه �شيئ���اً ي�ضعه فيها
ليربهن له���م �أنه ذهب فع ً
ال،
ث���م مي���رون ق���رب املقربة يف
ال�صب���اح فيجدون���ه قد و�ضع
العالمة ،فيتعجبون جلر�أته.
قبي���ل ا�ست�شه���اده ،ويف
خ�ض���م املع���ارك امل�ستع���رة
م���ع الع���دو ،رف����ض البط���ل
�أحم���د ان�سح���اب كتيبته من
موقعه���ا املتقدم قب���ل العثور

عل���ى �ضاب���ط وثالث���ة م���ن
جن���وده �ضل���وا طريقه���م يف
ال�صح���راء ثالث���ة �أيام ،فظل
يبحث عنه���م بنف�سه �إىل �أن
وجدهم وعاد بهم �ساملني...
ويف ظه���ر ي���وم � 18أكتوب���ر
 ،1973و�أثناء مناورة الكتيبة
�إىل موق���ع تب���اديل� ،شن���ت
طائرات العدو هجوماً كثيفاً
عل���ى الكتيب���ة رافقه ق�صف
مدفعي متوا�ص���ل ،ف�أ�صابت
�شظاي���ا القذائ���ف ال�شهي���د
البط���ل بينم���ا كان ي�ش���رف
على حتريك �إحدى معداته،
ف���روت دم���ا�ؤه الزاكية رمال
�شط القناة.
وكان �آخ���ر م���ا نط���ق ب���ه
ل�ضاب���ط معه قبيل �أن ت�صعد
روح���ه �إىل بارئه���ا« :روح
خل���ايل وقول���ه يق���ول لأمي،
ولنهل���ة وخالد (ابنت���ه وابنه)

التدريب يف رو�سيا

ي�ساحم���وين ع�ش���ان ن�سيتهم
وافتكرت م�صر» ...والغريب
�أن ر�ؤي���ة والدته حتققت بعد
موته ،فقد تبني �أنه مت َّكن قبل
ا�ست�شه���اده من �إ�سقاط ثالث
ع�شرة طائرة ،ك ّ ٌل واحدة منها
مر�س���وم عليها جنم���ة داوود
(�شعار دولة االحتالل)!
وتكرمي���اً ال�ستب�سال���ه
ولإجنازات���ه امليداني���ة ُمن���ح
ال�شهي���د رتبة مق���دم وو�سام
النجم���ة الع�سكري���ة ون���وط
التدريب من الطبقة الأوىل،
كم���ا مت �إط�ل�اق ا�سمه على
مدر�سة يف حمافظة ال�شرقية
وعل���ى “الدفع���ة  27دف���اع
جوي” الت���ي تخرج �ض ّباطها
يف �سبتم�ب�ر  ،1999و�أطل���ق
ا�سمه �أي�ضاً على �أحد الأبنية
التعليمي���ة يف كلي���ة الدف���اع
اجلوي.
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مانديال...
رمز احلرية وال�صفح
رحل عن  95عام ًا ...قضى  27منها في سجون نظام التمييز العنصري

���������دم من�������وذج������� ًا ل������ق������درة اإلن�������س�������ان ع����ل����ى ال����س����م����و ف��������وق ج������راح������ه وال����ت����ص����ال����ح م������ع م���ض���ط���ه���دي���ه وج ّ
ق ّ
���ل��ادي������ه

بقلم  :منصور مبارك
يف يوم حزين� ،أط� ّ َ
�ل رئي�س جنوب �أفريقيا
جاكوب زوما عرب �شا�شة التلفزيون موجه ًا

ل�شعبه خطاب ًا ق��ال فيه�« :إخ��وت��ي �أبناء
جنوب �أفريقيا؛ لقد رحل م� ِ ّؤ�س�س وطننا
الغايل الدميقراطي نيل�سون مانديال.»...
وا�ستطرد قائ ً
ال« :لقد فقد �شعبنا �أب ًا ،وعلى
الرغم من علمنا �أن يوم ًا كهذا �سي�أتي ،فلي�س

هناك ما يجعلنا نتغلب على �شعورنا العميق
واجل����ارف ب��ال��ف��ق��د ...لقد جعله ن�ضاله
ال�صادق يك�سب احرتام العامل ،كما �أك�سبه
ُ
توا�ض ُعه و�إن�سانيته حم ّ َبتهم».

نيل�سون مانديال 2013 - 1918
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مل يكن رحيل مانديال
ح��دث��اً حملياً ،ب��ل تظاهرة
حزن كونية ،ا�ستذكر العامل
فيها ال��ع��ج��وز ال���ذي رحل
ع��ن عمر ن��اه��ز اخلام�سة
وال��ت�����س��ع�ين ب���زخ���م كبري
وجارف من التذ ّ ُكر والت�أمل.
ف��ق��د رح���ل �أح����د عمالقة
ال���ق���رن ال��ع�����ش��ري��ن ،الذي
نحت يف ت��اري��خ الإن�سانية
احلديث مفهو َم ّي :ال�صفح
وامل�صاحلة ...كانت حياته
من���وذج���اً ل��ق��درة الإن�سان
على �أن ي�سمو فوق جراحه
وميد يد امل�صاحلة
و�آالمه،
ّ
جل ّ
�ض َطهِ دِ يه ،و�أن
الديه و ُم ْ
يجعل م��ب��د�أ ال�صفح ركناً
�أ�سا�سياً يف ال��دول��ة التي
ابتغى ت�أ�سي�سها مع �أبناء
وطنه املتناحرين.
الي����زال ال��ع��امل ب�أ�سره
يتذكر ب�إعجاب وفخر خطابه
ال���ذي �أل��ق��اه يف بريتوريا
خالل حفل تن�صيبه رئي�ساً
جلنوب �أفريقيا يف الأول
من مايو  ،1994حيث قال:
«من املحال �أن ي�شهد فرد
على هذه الأر���ض اجلميلة
ا���ض��ط��ه��اد ام����رئ لآخ����ر».
ووج���ه دع��وة �إىل مواطنيه
َّ
كي يُ َي ُّم ُموا وجوههم نحو
امل�ستقبل وينف�ضوا عنهم
غ��ب��ار احل��ق��د« :ك���ي نحرر
قومنا من االرتباط الدائم
بالفقر واحلرمان واملعاناة
و�أنواع التمييز كافة»...
ه����ذه ال��ك��ل��م��ات كانت
ال���ط���ري���ق ال���ت���ي اه���ت���دت

ب��ه��ا ج���ن���وب �أف��ري��ق��ي��ا يف
م�سريتها بعد حكم التمييز
العن�صري ،و�أ�صبحت دولة
جديدة تقفز من الفقر �إىل
التقدم يف ف�ترة قيا�سية،
وتتجاوز جاراتها من الدول
التي غرقت بعد ا�ستقاللها
يف �أوح��ال احلقد والف�ساد
واالقتتال.
ن�ش�أة ريفية
ولد مانديال يف الثامن

ع�����ش��ر م���ن ي��ول��ي��و 1918
ب��ق��ري��ة م��ن��ي��ت��زو يف �إقليم
تران�سكاي ،ومل يكن والداه
م��ن ال��ط��ب��ق��ة امل��ت��ع��ل��م��ة بل
كانا �أميني ميار�سان حياة
ري��ف��ي��ة رع���وي���ة ،وه����ذا ما
جعل مانديال يبد�أ حياته
كما ال�شخ�صيات اخلالدة
يف ال��ت��اري��خ راع��ي��اً لقطيع
ما�شية ...غري �أن والدته
كان يراودها طموح كبري يف

«م����ج����ت����م����ع دمي������ق������راط������ي ح�������������ر ...ق����ي����م����ة أع������ي������ش م���ن
أج����ل����ه����ا ...وإن اس����ت����دع����ت ال������ض������رورة أم�������وت ألج���ل���ه���ا»

�أن ت��رى ابنها ينال ن�صيباً
م��ن ال��ع��ل��م فتنفتح �أمامه
�أبواب احلياة الكرمية؛ فما
كان منها �إال �أن �أر�سلته �إىل
مدر�سة م�سيحية ،ومنها
�إىل معهد ك�ل�ارك�ب�ري يف
تيمبوالند ال��ذي ك��ان يُع ّ ُد
ثانوية مرموقة.
وت��اب��ع م��ان��دي�لا رحلته
م��ن �أج����ل حت�صيل العلم
وامل���ع���رف���ة ,ف��ان�����ض��م �إىل
ج��ام��ع��ة ف���ورت ه�ير حيث
در�س الآداب ،لكنه �سرعان
ما ُطر َد منها بعد ا�شرتاكه
يف حركة احتجاجية الحتاد
ال��ط��ل��ب��ة وق�����رار اجلامعة
ف�صله منها ...وك��ان ذلك
�أول ن�����ش��اط َّ
د���ش��ن متا�س
مانديال مع عامل ال�سيا�سة،
وتقلب بعدها بني وظائف

�سور �سجن جزيرة روبن الذي
�أم�ضى فيه مانديال  18عاماً
من �أعوام �سجنه الـ27

مانديال ( )1960قبيل احلكم عليه بال�سجن مدى
احلياة بتهمة التخريب
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رافعاً قب�ضته للح�شود يف بورت �إليزابيث (� 3أبريل )1990

ع���دة منها ح��ار���س منجم
وكاتب يف �شركة حماماة،
�إىل �أن ع��ق��د ال��ع��زم على
درا����س���ة ال��ق��ان��ون وجعله
مهنته امل�ستقبلية ،فان�ضم
�إىل جامعة ويتواتر�ساند,
وع���م���ل حم���ام���ي���اً يف
عدد من ال�شركات
حتى اجتاز اختبار
ُم����� َّد ٍع ع���ام ليقيم
ب���ع���ده���ا مكتبه
اخلا�ص يف مدينة
جوهان�سربغ.
مل تكن
ا ل�سيا �سة
بعيدة عن
ما ند يال ،
فقد ق�ضى
�����س����ن����وات����ه

املبكرة يف «امل�ؤمتر الوطني
الأفريقي» ،حيث �أ�سهم يف
تنظيم حملة التحدي العام
 1952والتي �أخ��ذت �شكل
الع�صيان املدين ،وقد ظهر
مانديال يف تلك احلملة وهو
يحرق «دف�تر امل��رور» الذي
كان من الوثائق العن�صرية
التي ال يُ�سمح للمواطنني
ال�سود بالتنقل م��ن دونها
داخ���ل ج��ن��وب �أفريقيا...
وب��ع��د «مذبحة �شاربفيل»
العام  1960التي قتلت فيها
قوات ال�شرطة البي�ضاء 69
�شخ�صاً ممن كانوا يحتجون
على قوانني التنقل ودفرت
امل����رور ،ح��ظ��رت احلكومة
�أن�شطة «امل���ؤمت��ر الوطني
الأفريقي».

معانقاً حفيدته «زيناين» (دي�سمرب )2008

االعتقال واملحاكمة
بعد منع حكومة الأقلية
البي�ضاء امل�ؤمتر الوطني من
م��زاول��ة �أن�شطته الوطنية،
ان��ت��ق��ل م��ان��دي�لا و�آخ�����رون
�إىل العمل ال�سري لي�شكلوا
اجلناح الع�سكري للم�ؤمتر
وي��ط��ل��ق��وا عليه ا���س��م «وي
����س���ي���زوي» وي��ع��ن��ي « ُرم����ح
الأ َّم�����ة» .وخططوا وق���ادوا
ه��ج��م��ات ���ض��د الأم���اك���ن
احليوية يف جنوب �أفريقيا
م�ستخدمني ما توافر لديهم
من �أ�سلحة وقنابل بدائية
ال�صنع ،فاحلقوا �أ�ضراراً
ب�سكك احل��دي��د وحمطات
ال��ط��اق��ة ...و�أل��ق��ي القب�ض
ع��ل��ى م���ان���دي�ل�ا يف العام
 1962وكان متنكراً يف هيئة
�سائق تاك�سي .و�أثناء مثوله
�أمام املحكمة مع ت�سعة من
رفاقه ،يف حماكمة عرفت
يومها بـ»حماكمة ريفونيا»،
���دث مانديال نيابة عن
حت ّ
رف���اق���ه امل��ت��ه��م�ين مدافعاً
عنهم ومربراً �أفعالهم ،حيث
ق����ال« :ل��ق��د ح���ارب���ت �ضد
هيمنة البي�ض وحاربت �ضد
أثمن قيمة
هيمنة ال�سود ،و� ِ ّ
وج���ود جمتمع دميقراطي
ح����ر ي��ع��ي�����ش ف��ي��ه اجلميع
ٍّ
يف ت��ن��اغ��م ويف ظ��ل فر�ص
ري
مت�ساوية» ...و�أ�ضاف غ َ
� ٍآبه بعقوبة املوت�« :إنها قيمة
�أمتنى �أن �أعي�ش من �أجلها
و�أن �أحققها ،ولكن �إذا ما
ا�ستدعت ال�ضرورة ،ف�إنني
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م�ستعد للموت من �أجلها».
ط�َّي�َّرّ ت وك���االت الأنباء
وال�����ص��ح��اف��ة ال��ع��امل��ي��ة تلك
الكلمات امل�ؤثرة �إىل �أرجاء
امل��ع��م��ورة ،فت�ش ّكل اهتمام
كوين مبانديال ورفاقه؛ ولعل
هذا ما دفع حكومة بريتوريا
�إىل تخفيف عقوبتهم من
املوت �إىل احلب�س يف �سجن
جزيرة روبن ال�شهري.
ب���ع���د ت���ل���ك املحاكمة
التاريخية بد�أ جد ّياً التحرك
العاملي للق�ضاء على التمييز
ال���ع���ن�������ص���ري ،فانطلقت
ح��م�لات ك��ب�رى للت�شهري
ب��ال�����ش��رك��ات ال��ت��ي تتعامل
م��ع ن��ظ��ام ج��ن��وب �أفريقيا
العن�صري ،و�أ�صبح ف�ضح
هذه ال�شركات ا�سرتاتيجية
رئي�سة يف احلملة �ضد نظام
بريتوريا ...وحتت ال�ضغط
املتزايد َ�س َح َق نظام التمييز
ال���ع���ن�������ص���ري امل����زي����د من
امل��واط��ن�ين ال�����س��ود ،وبلغت
�أخبار العنف �أ�سماع العامل،
م��ا دف���ع طلبة اجلامعات
�إىل التحرك فتكونت حركة
عاملية �ضغطت على هيئات
اجلامعات وال�شركات كي
ت�سحب اعتماداتها املالية
وا�ستثماراتها م��ن جنوب
�أف��ري��ق��ي��ا ،وتلتها الهيئات
الر�سمية� ...أم��ا مانديال
ف��ت��غ��ل��ب يف ���س��ج��ن��ه على
ال��وح��دة وال��ع��زل القاتلني
بالتحلي بالأمل والتفا�ؤل.
�إن ا�ستثنائية نيل�سون
م��ان��دي�لا كزعيم تاريخي

الرئي�س مانديال خالل جل�سة افتتاح الربملان يف كيب تاون

تنبع من �إجنازين فريدين؛
�أول��ه��م��ا �أن���ه ك��ان منوذجاً
ملهماً يف نزاهته ومتا�سكه
يف وج��ه اال�ضطهاد ،فقد
�أم�������ض���ى  27ع����ام����اً يف
ال�سجن لإميانه ب�أن الب�شر
جميعاً خلقوا مت�ساوين،
وخ��ل�ال ���س��ن��وات �سجنه
املوح�شة يف جزيرة روبن،
وب��ف�����ض��ل ���ص�بره ومرحه
وقدرته الالمتناهية على
ال�صفح ،بدا وك�أنه ح ّ ٌر وهو
قابع خلف الق�ضبان ,يف
�سجانوه حبي�سي
حني كان ّ
كراهيتهم وح��ق��ده��م ،لذا
مل ي��ك��ن غ��ري��ب��اً �أن �أ�شد
املعجبني به كانوا ح ّرا�س
زن���زان���ت���ه� ...أم���ا الإجن���از
الفريد الآخر فهو املعجزة

مع زوجته ال�سابقة «ويني» �ساعة خروجه من ال�سجن  11فرباير 1990

ال��ت��ي اجرتحها بهند�سته
وا�ست�شرافه حت ّوالت جنوب
�أفريقيا من ُمكتنز للحقد
وال�ضغينة �إىل �أ ّم��ة كقو�س
قزح ت�ضم �أطيافاً متنوعة
يتعاي�ش بع�ضها مع بع�ض.
ل���ق���د خ���ت���م م���ان���دي�ل�ا

مذكراته بالقول« :حينما
خرجت من ال�سجن ،كانت
�ض َّط َه َد
مهمتي �أن �أحرر امل ُ ْ
�ض َّطهِ د معاً ...واحلقيقة
وامل ُ ْ
�أننا ل�سنا �أحراراً بعد؛ فنحن
بالكاد ح�صلنا على احلرية
يف �أن نكون �أحراراً».
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ب������ق������ل������م وري�����������ش�����������ة :
م�����������ج�����������دي ي�������وس�������ف
أسماء اهلل احلسنى ،هي التي أثبتها اهلل تعالى لنفسه ،وأثبتها له عبده ورسوله صلى اهلل عليه وسلم ،وفضل هذه األسماء
عند اهلل عظيم ،وقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :إن هلل تسعة وتسعني اسم ًا ،مائة إال واحداً ،من أحصاها دخل
اجلنة» (رواه البخاري ومسلم).
عدها ،وقيل :القيام بحقها والعمل
ولإلحصاء
ٍ
معان متعددة ذكرها العلماء ،فقد قيل :إن معنى اإلحصاء :احلفظ ،وقيل ّ
مبقتضاها ،وقيل :اإلحاطة بجميع معانيها ،ويجوز أن تشمل كل املعاني السابقة  -واهلل أعلم.
وأسماء اهلل احلسنى ليست مبنحصرة في تسعة وتسعني اسم ًا فقط ،وال فيما استخرجه العلماء من القرآن ،بل وال فيما
علمته الرسل واملالئكة وجميع املخلوقني ،حلديث ابن مسعود رضي اهلل عنه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال« :ما
هم وال حزن فقال :اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ،ناصيتي بيدك ..ماض في حكمك ،عدل في
أصاب أحد ًا قط ّ
قضاؤك ،أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ،أو أنزلته في كتابك ،أو علمته أحد ًا من خلقك ،أو استأثرت به في علم
الغيب عندك ،أن جتعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجالء حزني ،وذهاب همي ،إال أذهب اهلل حزنه وهمه ،وأبدله
مكانه فرح ًا ،فقيل يا رسول اهلل أفال نتعلمها؟ فقال :لكل من سمعها أن يتعلمها» (رواه أحمد).
واملؤمن الصادق يؤمن بتلك األسماء احلسنى ،والصفات العليا ،فال يشرك غيره فيها وال يشبهها بصفات املخلوقني ،لعل اهلل
أن ينفعنا بها( ..وهلل األسماء احلسنى فادعوه بها) صدق اهلل العظيم.

()59

عندما ���ش��اءت �إرادة اهلل
�أن يجعل خليفة يف الأر�ض
�سبحت
وعلمه الأ�سماء كلها...
ّ
امل�لائ��ك��ة ب���أم��ر اهلل قائلني:
}���س��ب��ح��ان��ك ال ع��ل��م ل��ن��ا �إال
م��ا علمتنا �إن���ك �أن���ت العليم
احلكيم{ (البقرة .)32
و�إذا ت�أمل الإن�سان حاله
قبل خلقه ل�شكر اهلل عز وجل
ال��ذي هي�أ له فر�صة الوجود
وك��رم��ه ب����أن جعله خليفة يف
الأر������ض .ق���ال ت��ع��اىل} :هل
�أت���ى على الإن�����س��ان ح�ين من
الدهر مل يكن �شيئاً مذكوراً،
�إن��ا خلقنا الإن�سان من نطفة
أم�شاج نبتليه فجعلناه �سميعاً
�
ٍ
ب�صرياً{ (الإن�سان.)2 ،1 :
وا���س��م��ه ت��ع��اىل (املبدئ)

ي��ق�ترن ك��ث�يراً با�سمه تعاىل
(املعيد)  ،وذل��ك حتى يتيقن
النا�س �أن اهلل تعاىل الذي بد�أ
اخللق و�أوجده من العدم ،قادر
كذلك على �إعادتهم بعد املوت،
فكال الأمرين :البدء والإعادة
�أه���ون عند اهلل (ع��ز وجل).
ق���ال ت���ع���اىل} :ي����وم نطوي
ال�سماء كطي ال�سجل للكتب
ك��م��ا ب��د�أن��ا �أول خ��ل��ق نعيده
وع��داً علينا �إناكنا فاعلني{
(الأنبياء .. )104 :ف�سبحان
املبدئ الذي �أوجد الأ�شياء من
العدم بقدرته ،و�أوج��د اخللق
من العدم  ،ف�أح�سن كل �شيء
خلقه بتقدير وت��دب�ير وعلم
وحكمة ،والذي يت�أمل يف خلق
الإن�����س��ان و���ص��ورت��ه على هذا

النحو الرائع ،يرى �إىل �أي
مدى كان �إبداع اخلالق يف
خلقه.
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ه���ذا اال���س��م يعني �أن اهلل
�سبحانه وتعاىل هو الذي يعيد
اخللق بعد احلياة �إىل املمات يف
الدنيا ،وبعد املمات �إىل احلياة
يوم القيامة .وكان امل�شركون على
عهد ر���س��ول اهلل � -صلى اهلل
عليه و�سلم  -ال ي�ؤمنون بالبعث،
وك��ان��ت ع��ق��ول��ه��م ال��ق��ا���ص��رة ال
تتخيل �أن احلياة ميكن �أن تعود
للميت مرة �أخرى ..وقد حتداهم
القر�آن الكرمي وخاطب وجدانهم
وعقولهم مرة تلو �أخ��رى لكنهم
عموا و�صموا .وق��د حكى اهلل
ذلك يف القر�آن الكرمي يف �أكرث
من مو�ضع.
ق���ال ت��ع��اىل} :ان��ظ��ر كيف
�ضربوا لك الأمثال ف�ضلوا فال
ي�ستطيعون �سبي ً
ال ،وقالوا �أ�إذا
كنا عظاماً ورفاتاً �أ�إن��ا ملبعوثون

خلقاً جديداً .قل كونوا حجارة
�أو حديداً � .أو خلقاً مما يكرب
يف ���ص��دورك��م ف�سيقولون من
يعيدنا ق��ل ال���ذي فطركم �أول
مرة ف�سينغ�ضون �إليك ر�ؤو�سهم
وي��ق��ول��ون م��ت��ى ه��و ق��ل ع�سى
�أن ي��ك��ون ق��ري��ب��اً .ي��وم يدعوكم
فت�ستجيبون بحمده وتظنون �إن
لبثتم �إال قلي ً
ال{ (الإ�سراء49 :
 .)52�إن البدء والإعادة دليل على
قدرة اهلل املطلقة وعظمته ،يقول
تعاىل} :يوم نطوي ال�سماء كطي
ال�سجل للكتب كما ب��د�أن��ا �أول
خلق نعيده وعداًعلينا �إن��ا كنا
فاعلني{ (الأنبياء.)104 :
وقد ذ َّكر اهلل تعاىل الإن�سان
ب�أ�صل ن�ش�أته ووجوده ،ثم �أعلمه
بنهايته احلتمية التي كتبها على

ه��ذا اال���س��م م��ع��ن��اه :العليم
ال��ذي ال يغيب عن علمه �شيء،
كان النمرود ملكاً كافراً ال ي�ؤمن
ب��اهلل ،وال بالبعث وال بالثواب
وال��ع��ق��اب ،ف���أر���س��ل اهلل تعاىل
�سيدنا �إبراهيم  -عليه ال�سالم
 لكي يدعوه وقومه �إىل الإميانب��اهلل ،فقال النمرود يف غرور
وك�ب�ري���اء :ل��ق��د ج��ئ��ت تدعونا
�إىل الإمي���ان ب��اهلل ،فمن يكون
ه��ذا الإل���ه ،وم��ا ق��درت��ه؟ فقال
�إبراهيم  -عليه ال�سالم  -يف
ثبات وي��ق�ين :رب��ي ال��ذي يحيي
ومييت .ف�ضحك النمرود ،وقال
يف �سخرية� :إنني �أي�ضاً �أحيي
و�أميت .فقال �إبراهيم} :ف�إنّ
اهلل ي�أتي بال�شم�س من امل�شرق،
ف�أت بها من املغرب فبهت الذي
كفر{.
 ..لكنه �أ�صر على ا�ستكباره
وك��ف��ره .وق��د دل��ت �إجابته على
جهله ال�شديد وع���دم معرفته

مبعنى (املحيي املميت) ،فهما من
�أ�سماء اهلل احل�سنى ومعناهما:
�أنه تعاىل هو الذي يبعث احلياة
يف خلقه بعد موتهم ،وهو الذي
ينفخ ال��روح يف اجل�سد ،فيحيا
الإن�سان ب�أمر رب��ه ،قال تعاىل:
«ت��ب��ارك ال��ذي بيده امللك وهو
على كل �شيء قدير .الذي خلق
امل���وت واحل��ي��اة ليبلوكم �أيكم
�أح�سن عم ً
ال وهو العزيز الغفور»
(امللك.)2 ، 1 :
ويف تف�سري ق��ول��ه تعاىل:
}الذي خلق املوت واحلياة{ قال
العلماء :املعنى  :خلقكم للموت
واحلياة ،يعني للموت يف الدنيا
واحل��ي��اة يف الآخ���رة ،وق��دم اهلل
امل��وت على احل��ي��اة ،حتى يكون
�شاخ�صاً �أمام الإن�سان ،فيتذكر
م�صريه ويعمل مل��ا بعد املوت.
ف�سبحان ال��ذي يحيي الأج�ساد
بعد موتها ،والأر�ض بعد موتها،
و�سبحان اهلل الذي يحيي القلوب

خ��ل��ق��ه ،ح��ي��ث ك��ت��ب عليهم
الفناء والبعث .قال تعاىل:
}كيف تكفرون باهلل وكنتم
�أم��وات��اً ف�أحياكم ثم مييتكم
ثم يحييكم ثم �إليه ترجعون{
(البقرة.)28 :

بالإميان واليقني والنور .وقد
ك��ان ال��ر���س��ول � -صلى اهلل
عليه و�سلم  -حري�صاً على
ذك��ر ه��ذه احلقيقة ،فكان
يعلم �أ���ص��ح��اب��ه �أن يقولوا
�إذا ا�ستيقظوا م��ن النوم:
«احل��م��د هلل ال���ذي �أحيانا
بعدما �أماتنا و�إليه الن�شور»
(رواه البخاري)
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(احلي) معناه :الباقي الدائم
ّ
ال�����ذي ال مي�����وت ،ف��ه��و احلي
املطلق ،املت�صف باحلياة الأبدية،
التي ال بداية لها وال نهاية ،وكل
اخللق �أم��ره��م بيد اهلل الدائم
الباقي .و(القيوم) معناه :القائم
بتدبري ما خلق ،والقائم على كل
نف�س مبا ك�سبت ،حتى يجازيها
بعملها ،فهو عامل بها ال يخفى
عليه منها �شيء.
وق���د اق��ت�رن ا���س��م��ه تعاىل
(القيوم) با�سمه تعاىل (احلي)،
وذل��ك ت���أك��ي��داً ملعنى مهم ،وهو
�أن اهلل تعاىل ه��و احل��ي الذي
ال يغفل عن خلقه طرفة عني،
ولذلك فهو يراقبهم ويحا�سبهم
ويرعاهم بعنايته ،كما �أنه تعاىل
هو القائم بذاته الذي ال يحتاج
�إىل م�ساعدة لكي يقوم بذلك.

وق��د �أو���ص��ى ال��ر���س��ول � -صلى
اهلل عليه و�سلم  -ابنته فاطمة
�أن ت��ق��ول �صباحا وم�����س��ا ًء  :يا
حي يا قيوم ،برحمتك �أ�ستغيث،
�أ�صلح يل �ش�أين كله ،وال تكلني
�إىل نف�سي طرفة ع�ين» (رواه
الن�سائي).
وقد ذكر ا�سمه تعاىل (احلي
القيوم) يف ثالث �سور من القر�آن،
ه��ي البقرة و�آل ع��م��ران وطه،
وه��ذه الآي���ات هي قوله تعاىل:
}اهلل ال �إله �إال هو احلي القيوم
ال ت�أخذه �سنة وال نوم له ما يف
ال�سموات وم��ا يف الأر����ض{...
(البقرة .)255 :وقوله تعاىل:
}�أمل اهلل ال �إل��ه �إال ه��و احلي
القيوم{ (�آل عمران.)2 ، 1 :
وقوله تعاىل} :وعنت الوجوه
ل��ل��ح��ي ال��ق��ي��وم وق���د خ���اب من

حمل ظلماً{ (طه..)111 :
وعنت الوجوه معناها :ذلت
وخ�ضعت .ولعل الذي يت�أمل
يف ختام الآية الأخ�يرة يرى
�أن ال���ذي يعر�ض ع��ن ذكر
اهلل واخل�ضوع له ،قد خاب
م�����س��ع��اه ،و�أخ���ط����أ الهدف
فا�ستحق العقاب� ،أما الذي
خ�����ض��ع هلل احل���ي القيوم،
و�أقبل عليه خا�شعاً م�ؤمناً
ب�صفاته العظمى ،فهو من
امل�شمولني بعناية الرحمن
احلي الذي ال ميوت.

�سبحان اهلل ال��ذي �أوجد
الأ�شياء من العدم ،فهو الذي
ال ي��ع��ج��زه ����ش���يء ،والآي�����ات
القر�آنية والأحاديث ال�شريفة
التي تدل على �أن اهلل تعاىل
هو «الواجد» ال��ذي �أوج��د كل
�شيء من ال �شيء كثرية ،فهو
القادر الغني املالك لكل �شيء.
وقد ج��اءت لكي تفتح عيوننا
وقلوبنا على حقيقة عظمة
اخل��ال��ق امل��ب��دع ال��واج��د الذي
�أت��ق��ن ك��ل ���ش��يء .ق��ال تعاىل:
}وهو الذي �أن�ش�أكم من نف�س
واح����دة فم�ستقر وم�ستودع
ق���د ف�����ص��ل��ن��ا الآي�������ات لقوم
يفقهون{(الأنعام.)98 :
وهذا اال�سم مل يرد بلفظه
�صريحاً يف ال��ق��ر�آن الكرمي،

ول��ك��ن��ه ورد مب��ع��ن��اه يف �آي���ات
كثرية ،فالآيات التي تتحدث
عن اخللق والن�ش�أة والوجود،
كلها ت�ؤكد ه��ذا اال�سم وهذه
ال�صفة من �صفات اهلل  -كما
ورد ه���ذا اال���س��م يف حديث
ال��ر���س��ول � -صلى اهلل عليه
و�سلم  -الذي يقول فيه�« :إن
هلل (عز وجل) ت�سعة وت�سعني
ا���س��م��ا م���ن �أح�����ص��اه��ا دخل
اجلنة» (رواه الرتمذي).
وقد ذكر الر�سول � -صلى
اهلل عليه و�سلم  -ا�سمه تعاىل
(ال��واج��د) بني ه��ذه الأ�سماء،
وم���ن م��ع��اين ا���س��م��ه تعاىل»
(الواجد) �أي�ضاًَ :العليم الذي ال
يخفى عليه �شيء يف ال�سموات
واليف الأر�ض.

و�إذا تنبه العبد جيداً
ملعنى هذا اال�سم اجلليل،
و�أدرك �أن اهلل تعاىل هو
ال��ذي �أوج���ده م��ن العدم،
وه���و وح���ده ال��ق��ادر على
�أن مي��ده ب�أ�سباب احلياة
الكرمية ،وهو وحده الغني
الذي خزائنه ال تنفد ،وهو
العليم ال���ذي يعلم ال�سر
و�أخفى� ..إذا علم العبد كل
ذلك ما غفل عن ذكر ربه
وعبادته وا�ستغفاره.
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�سبحان املاجد املجيد ،ذو
املجد والعظمة وال��ك�بري��اء ،ذو
اجلالل والإكرام فاملاجد واملجيد
و�صفان هلل تعاىل يجمعان جميع
�صفات الكرم والعطاء والرحمة
والإح�سان ،وكلها �صفات ثابتة
هلل تعاىل ،واجبة لذاته تعاىل
ال يعرتيها نق�ص وال فناء .لأنه
تعاىل ج���واد ،وم��اج��د ل��ه م��ا يف
ال�سموات وم��ا يف الأر����ض وما
بينهما وم��ا حت��ت ال�ث�رى ،وكل
�شيء ملكه و�صنعته.

ولذلك كان الر�سول � -صلى
اهلل عليه و���س��ل��م  -ي��ق��ر بهذه
احلقيقة يف كل �أفعاله و�أقواله
لأنه �أعلم النا�س باهلل و�صفاته..
فعن اب��ن عبا�س  -ر���ض��ي اهلل
عنهما  -قال� :إن النبي � -صلى
اهلل عليه و�سلم  -كان �إذا رفع
ر�أ�سه من الركوع قال« :اللهم ربنا
لك احلمد ،ملء ال�سموات وملء
الأر�ض وملء ما �شئت من �شيء
بعد� ،أهل الثناء واملجد� ،أحق ما
ق��ال العبد ،وكلنا ل��ك عبد ،ال

مانع ملا �أعطيت ،وال معطي
ملا منعت ،وال ينفع ذا اجلد
منك اجلد»( ..رواه م�سلم).
و�إذا �أدرك امل�سلم معنى
ه��ـ��ـ��ـ��ذا اال���س��ـ��ـ��ـ��م ومغــزاه
لعلم �أن الكربيـــاء والعـــزة
والعظمـــة واملجـــد ال تكـــون
�إال هلل وحده.

���س��ب��ح��ان ال���واح���د الأح����د،
الفرد املتفرد يف ذات��ه و�صفاته
و�أفعاله ،ال��ذي ال �شريك له يف
ملكه ،وال نظري له وال �شبيه له ،
وهو �سبحانه لي�س كمثله �شيء.
والتوحيد هو دعوة الأنبياء
جميعاً ،فقد دعا �إبراهيم ومو�سى
وعي�سى وه��ود و�صالح ويو�سف
وحممد � -صلوات اهلل عليهم -
�إىل توحيد اهلل عز وجل ..قال

تعاىل} :قل هو اهلل �أحد  .اهلل
ال�صمد  .مل يلد ومل يولد  .ومل
يكن له كفواً �أحد{.
وا�سمه تعاىل (الواحد) ي�أتي
يف القر�آن الكرمي مقرتناً با�سمه
ت��ع��اىل (ال��ق��ه��ار)  .وذل���ك لكي
يت�أكد للنا�س جميعاً وحدانية اهلل
وتفرده يف �صفاته و�أ�سمائه ،فهو
الواحد القهار ال��ذي ال يدانيه
�أح��د يف ق��درت��ه وق��وت��ه وعظمة

�ش�أنه ،وال يرقى �أحد مهما
�أت��اه اهلل من ق��وة و�سلطان
�أن يكون ن��داً �أو �شبيهاً هلل
تعاىل .و�إذا �أدرك الإن�سان
�أن اهلل هو الواحد الأحد،
�أخل�ص عبادته له ،فال يعبد
�أحداً �سواه.
وال يرائي النا�س بعمله،
لأن���ه �سبحانه ه��و الواحد
امل�ستحق للعبادة وال�شكر.

�سبحان اهلل ال�صمد ،الذي
ي��ق�����ص��ده ك���ل اخل���ل���ق لق�ضاء
حوائجهم ،لأنه تعاىل وحده هو
الذي بيده ملكوت كل �شيء ،فعن
�أبي هريرة  -ر�ضي اهلل عنه -
ق���ال :ق��ال ر���س��ول اهلل � -صلى
اهلل عليه و�سلم « : -اح�شدوا
ف�إين �س�أقر�أ عليكم ثلث القر�آن»
ف��ح�����ش��د م���ن ح�����ش��د ،ث���م خرج
النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم
 فقر�أ} :قل هو اهلل �أحد{ ثمدخل ،فقال بع�ضنا لبع�ض� :إين
�أرى هذا خرباً جاءه من ال�سماء
ف���ذاك ال���ذي �أدخ��ل��ه .ث��م خرج
ف��ق��ال�« :إين قلت لكم �س�أقر�أ
عليكم ثلث القر�آن� ،أال �أنها تعدل

ثلث القر�أن» (رواه م�سلم) .واهلل
تعاىل وحده هو الذي يلج�أ �إليه
عباده ،لأن��ه �إق��رار منهم بقدرة
اهلل وعظمته ..فهو وحده الذي
يعطي ومينع ولذلك جند �إبراهيم
 عليه ال�����س�لام  -ي���ؤك��د هذهاحلقيقة لقومه وه��و يدعوهم
�إىل اهلل ال�صمد ،ق��ال تعاىل:
}ق��ال �أفر�أيتم ماكنتم تعبدون.
�أنتم و�آب��ا�ؤك��م الأق��دم��ون .ف�إنهم
عدو يل �إال رب العاملني .الذي
خلقني فهو يهدين .وال��ذي هو
يطعمني وي�سقني .و�إذا مر�ضت
فهو ي�شفني .وال��ذي مييتني ثم
يحيني .والذي �أطمع �أن يغفر يل
خطيئتي يوم الدين{ (ال�شعراء:

 .)82 - 75وق���ال تعاىل:
}وما بكم من نعمة فمن اهلل
ثم �إذا م�سكم ال�ضر ف�إليه
جت�أرون{ (النحل.)53 :
اللهم �إنا ن�س�ألك يا واحد
يا �أحد يا �صمد� ،أن ترزقنا
قلباً خا�شعاً ،وعلماً نافعاً،
و�إمياناً �صحيحاً.
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مَن لي ،كوي ُت  ،وأنت دة أزه �و بها ولغي ِر صوب ِك زه � �ر ْت أشعاري
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ظنّوا هوا ِك حكاي َن في ُمهجتي صاغت نشي َد ت سع ْت أخباري؟!
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من نيل مص ٍر ،ذي مل�س��ال�ك ذل ًة رف �ع � ْت ي � داي إ احل�لائ�ك ناري
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شهداء الكويت  ..بطوالتهم وتضحياتهم

إحدى الصور املشاركة
في املسابقة الثقافية

